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ODDZIAŁY: 
BARAFROWISZE — uli Szozsowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gan, Berbeckiego 10 
DUNILOW ICZE — xl. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Piac Batorego 8 i 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BiDA — ul, Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — uł 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńsks 28 
POSTAWY — Rynek 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIAT.Ws—ul Micziewicza 74 

  

IMERATA miesięczna z odniesieniem do doma (rb z przezytką gosxiową +4 zł. 

e Šano 7 1. Konto czekowe w P. K. 0. Мх 30258. | 

; W sprzedaty śetziieznej cena pojedyńszego n—ru 20 gronzy. 
Opłata pocztowa uiszcxona rycCyałiem. 

Redskcja rękopisów miezamówionych Bję zwraca. 

  

Święto zgody i jedności. 
Piękny dzień wybrano u nas w Garnizonowego, I wypełniła się rychłe 

Wilnie, na kresach Rzeczypospolitej PO brzegi. 
: : ! Ё W głębi portret od stóp do gło- 

dia przypieczętowania uroczystym ak wy Marszałka. U stóp portretu trzy 
kompanje: Dowborczyków, Halierczy- 
ków i Legionistów—i trzy sztandary. 
Za stołem prezydjalnym wojewoda 
Raczkiewicz w atoczeniu tych, co do 
zjednoczenia się organizacyj wojsko- 
wych najgorłiwiej przyłożyłi ręki. P. 
Wojewoda przemawia, Mówi to, co 
wszyscy w Sercu nosimy. Obyż—mó- 
wi—za przykładem waszym, panowie, 
poszedł cały naród polski, zóżaicz- 
koweny na zwałczające siebie partie, 
zdemoralizowany  swarami, zatruty 
powstawaniem brata na bratal.. Sala, 
porwana dźwięczącą w słowach p. 
Wojewody serdecznością i akcentami 
przepięknego patrłotyzmu, wtórzy sło- 
wem mówcy gorącemi oklaskami, Po 
p. Wojewodzie głos zabiera generał 
Popowicz P. Wojewoda czyta nade- 
słane depesze. Zaledwie roziegło się 
imię Marzałka Piłsudskiego, sala pod- 
nosi się, stojąc wysłuchuje tekstu de- 
peszy i grzmi bez końca oklaskami. 
Następuje podpisanie statutu nowej, 
uchwałonej organizacji, Kolejne zbłi- 
żają się do stołu delegacje (po trzech 
delegatów liczy każda grupa) i podpi- 
sy swoje kładą. Piękna chwiła, na- 
prawdę wzruszająca... 3 

Oto więc i złączone z sobą, two- 
rzące jedno zrzeszenie, jednym objęte 

tem dzieła — któregoby nam Polska 

zazdrcšcila, jeśliby nie czuła, że musi 

pójść w nasze ślady! 
Pierwsze odświęcenie jedenastego 

listopada, rocznicy odzyskania wel- 

rości | niepocległości pzństwowej 

upamiętniło Wilno złaniem się ze 80- 

bą organizacyj wojskowych— z  trze- 

ma głównemi związkami na czele— 

które powstawszy w edmęcie ©sza- 

łamiejącej wojny, wśród warunków i 

okoliczności różnych a niebywałych, 

wciąż jeszcze trwały w niepojętem 

wręcz boczeniu się na Siebie... choć 

z krwi i kości majrodowiciej polskie, 

choć życie niosące jednej i tej samej 

Ojczyźnie pod hasłem wyrwania jej 

wrogom i wrócenia jej niepodległeści 

i świetności dawnej. 

Dlugo trwały rokowania, układa- 

nia się, obmyślania formy dla zasade” 

niczej treści, co do której dwóch 

zdań nie byłe.. Aż nadszedł dzień, 

co dążenia i przeczuwania, restrykcje 

i zwątpienia, nawoływania i odwoły- 

wania w czyz: zamienił. Był zaś ten 

dzień obmyślony jakby w kształcie: statutem: Stowarzyszenie Dowborczy- 
pamiatkowego wieńca uwitego z naj- ków, Związek Hallerczyków, Związek 

świętszych radości, z najszlachetniej- Legjonistów Polskich tudzież Związek 
$ = Oficerów Rezerwy i Podoficerów. 

szych upojeń. Dzień I-go listopada Zwiazek Oficerów Emerytów, Stowa: 
to synteza tego wszystkiego, CO Ne» rzyszenie rezerwistów, i byłych woj- 

redowi polskiemu wróciło: niepodleg« skowych Wojsk Polskich, Kresowy 

łość państwową. Dzień 11-ty listo- Związek Powstańców—z roku 1863 go 

pada to jakby ta ostatnia kropla, [co wreszcie Legja Inwalidów Wejsk Ро!- 
х skich. 

dopełaiła miary—tryumfuj zwycięstwa. Ak. dokonany. Ku chwale O|- 
Ostatecznie zwyciężonego Wroga — czyzn;l 
który, jak wyraziliśmy się wczeraj, Zgromadzenie wysyładepesze hoł- 
trzymał jeszcze w swych szponach downicze do Prezydenta Rzeczypo- 
serce Polski, Warszawę, w ony dzień Spolitej i dę marszałka Piłaudskiego 

: — —przyjęte okrzykami entuzjastycznemi, 
kun przed dziewięciu laty Ма ама и ока аее akis, 

mację zarząd Związku Organizacyj 

Odświęcono tę rocznicę w całej byłych wojskowych polskich moie- 

Polsce. Myśmy ją też odświęcili. | wództwa wileńskiego. W godzinę > 
jeszcześmy coś dodali do tego wieł- 525102 p0 niezapomnianym tym: eb- 

я chodzie zjsdnoczone organizacje wy- 
kiego uarodowego święta; złożyliśmy dały ka w górnej sali Żorża za- 

na ołiarzu Ojczyzny to, z czem, nie- prosiwszy nań liczne grono gości. 
stety, nejtrudniej rozstać się Polako» a poko Aaa popowa At: 

: i ie te czucia. 

we Eo s o: p pic zera AE kieliszków = 
PRO rzano to, czego dotąd świat nie 

A stało się to akurat w średo- widział: fraternizujących z sobą 
wisku © najbujniejszym temperamen- hallerczyków i legjonistów, -przy- 
cie, gdzie grają jaknajmocniej najdraż- bierając sotie do kompanji dow- 

liwsze ambicje a klingi same z po- 
chew skaczą... 

Błogosławione niech będzie po 
wszystkie czasy pierwsze listopadowe 
Święto naszel 

* 

Rozpeczęło się już wieczorem po- 
przedniego dnia nastrojowym cap- 
strzykiem budzącym czujaość miasta 
spowitego w mgły jesienne. A i og- 
nie różnobarwne, iłuminacyjne płonę- 
ły do późnego wieczora na górze 
Zamkowej i po państwowych gma* 

chach, podczas gdy zaczęły już tu 

ewdzie powiewać sztandary... | 
Nazajutrz, czyli wczoraj: tradycyj- 

nym obyczajem odprawiene zostało 
solenne zrana nabożeństwo w Bazy- 
lice metrepolitalnej. Celebrował, oto- 
czony liczną asystą kleru, najdostoj- 
niejszy arcypasterz j. Eks. ,ks, arcy- 
biskup-metropolita Jałbrzykowski, W 
stalach obaj biskupi Ekscelencje Mi- 
chalkiewicz i Bandurski oraz purpu- 
raci kapituły; visa-vis tronu arcybis- 

kupiego p. wojewoda, najwyższy rzą- 
du przedstawiciel; między prezbiter 
jum a bałaskami: cały zastęp przedsta- 
wicieli władz cywilnych i wojskowych; 
tuż u balasek moc sztandarów woj- 
skowych; nawa katedry przepełniona 
tłumetu. 

Po nabożeństwie wstąpił na am 
bonę ks. biskup Bandurski. Mówił, 
jak om to tylko potrafi, w  najwyż- 
szem uniesieniu, z trudem opanowu- 
jąc wzruszenie a przepięknych zwro- 
tów krasomówczych rozsnuwając pa- 
smo za pasmem. O jedności mówił i 
zgedzie wykwitających jak kwiaty z 
pobojowisk uświęconych ofiarą krwi, 
za Ojczyznę przelanej... 

Poczem tuż u wyłetu ul. Mićkie- 
wicza ma plac Katedralny przyjęli 
wspaniałą wojsk różnej broni Oraz 
przysposobienia wojskowego defiladę: 
p- wojewoda Raczkiewicz wespół Z 
generałem Popowiczem. Pomimo dość 
ostrej pogody, zgromadzone tłumy 
wytrwały do ostatniej chwili fascy- 
nującego widowiska. 

Zaraz po godzinie 1-szej zaczęła 
zaptłnieć się sala główna Kasyna 

borczyków... Zatarły się różnice. Wi- 
watowano na zabój. Obecny za sto- 
łem p. Wejewoda przypomnieniem 
swych własnych wojskowych czasów 
wywołał istną burzę entuzjazmu a 
mocny i energiczny toast: «Niech ży- 
je Zgoda Narodowal», podchwyceny 
przez biesiadników, formalnie wstrzą- 
snął szybami, a kto wie nawet czy 
i ściany nie drgnęły raz i drugi. Na 
ręce brano genueralicję wejskową a 
pna wojewodę, te dosłownie mło- 
dzież na rękach do auta zaniosła. 

Ostatnim  oficjałnym epizodem 
wczorajszego przepięknego dnia była 
uroczysta wieczorna Akademja od- 
święcona w gmachu teatralnym Re- 
duty na Pohulance. 

Całe Wilno, aby się tak wyrazić 
«reprezentacyjne» stawiłe się w kom- 
plecie tworząc w pierwszych rzędach 
parteru i po łożach obraz niepespo- 
licie świetny. Wystawne tualety dam, 
fraki i mundury esypane orderami, 
Istotny i rzeczywisty: beau monde, * 

Scena otwarła z wielkim Orłem 
Białym w głębi, bardzo gustownie 
zielenią i kwiatami udekorowana. 

W chwili zjawienia się w loży o- 
flcjalnej p. wojewody wchodzą na 
scenę czterej trębacze, Fanfara, Mo- 
mentalnie po niej chór i orkiestra wy- 
konywują za sceną najpierw hymn 
narodowy, potem «Bogurodzicę». Ca- 
ła wególe oprawa muzyczna akademji 
—prześliczna- 

Wchedzą na scenę, witani oklas- 
kami publiczności: chorążowie dow- 
borczycy ze sztandarami, i ustawiają 
się z boku przed mównicą; drugą 
stronę sceny przed drugą mównicą 
zajmują chorążowie halerczycy ze 
sztandarem. W głębi sceny zajmują 
miejsce również ze sztandarem, inwa- 
lidzi 1863 go roku. \ 

„Na mównicę wchodzi rextor Pi- 
goń. W pięknem przemówieniu daje 
zarys psychołogji świąt narodowych, 
podnosząc radośny charakter święta 
narodowego 11.go listepada. Wiriuo- 
zowska deklamacja dyr. Osterwy frag- 
mentu Słowackiego i „Ody do  mło- 
dości*, gra na fortepjanie p. Hleb- 
Koszańskiej, uczenicy konserwatorjum « 
(klasa p. Jacynowej  udzież, jak 

zwykle pełne polotu przemówicnie p. 
M. Limanowskiego, złożyły się na 
piękną i niepowszednią całość akade- 
mji. Podkreślić też należy piękny jej 
fimał na chór i orkiestrę kompozycji 
p. Ranuszewiczoweį «Nicch żyje Pol- 
skal> 

Może tylko brakowało akademji 
akcentów radości i wesela, stanowią- 
cych przecie podkład ideowy Święta 
11-go listopada. 

® 

Obie depesze do p. Prezydenia i 
Marszałka Piłsudskiego miały brzmie- 
nie następujące: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa Zamek. Zebrani 
w dniu 11 listopada w Wilnie na 
uroczystym akcie połączenia się b. 
wojskowych polskich wszyscy człon: 
kawie Stowarzyszenia Dowborczyków, 
Związku Halerczyków, Związku Legjo- 
nistów, Legii lawalidów W, P., Związ= 
ku Oficerów Emerytów, Związku Ofi- 
cerów Rezerwy, Związku Podcficerów 
Rezerwy, Stowarzyszenia Rezerwistów 
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 
woj Wileńskiego składamy Panu 
Prezydentowi Najwyższemu Dostojni- 
kowi Państwa, wyrazy głębokiej czci 
i hołdu. Jednocześnie w radosnym 
dniu rocznicy odzyskania niepodleg- 
łości stwierdzamy, iż w rozumieniu 
ciążących na nas obowiązków spo- 
łeczno-państwowych 
waśnie, które dotychczas różniły żoł- 
mierzy jednej Ojczyzny. ' Dziś pomni 
ofiar i trudów wspólnie na ołtarzu 
Ojczyzny złożonych stajemy ramię 
przy ramieniu w szeregach jednolitej 
organizacji, aby dalej z samozapar- 
ciem i wytrwale pracować w imię 
ideałów, które przyświecały bojowni- 
kom Polski o jej wolność i niegod- 
ległość. 

Marszałek Józef Piłsudski, Prezes 
Rady Ministrów, Minister Spraw Woj. 
skowych, Warszawa, Belweder. Mel. 
dujzmy, iż w daniu 11 listopada w 
9 ią rocznicę odzyskania niepodlegioś: 
ci nastąpiło w Wilnie połączenie się 
wszystkich członków Stowarzyszenia 
Dowborczyków, Związku Hllerczy- 
ków, Związku Legjonistów, Legii In- 
waliddów W. P., Związku Oficerów 
Emerytów, Związku Ofcerów Rezer- 
wy, Związku Podoficerów Rezerwy, 
Stowarzyszenia Rezerwistów R. P. z 
terenu woj. Wileńskiego w łonie jed- 
nolitego Związku organizacyj byłych 
wojskowych Polskich. 

Nowoobrany Zarząd Z, O. W. 
Przewodniczący —gen, Osikowski. 

Czł.nkowie zarządu p.p: inż, Kier- 
snowski, Walerjan Charkiewicz, ppłk. 
Stanisław _ Bobiatyński, Dominik 
Piotrowski, Józef Feła i C. Kosso- 
budzki. 

Zastępcy: pp. Głuchowski, - Jare- 
sław Kurczyński, Zygmunt Szukiewicz, 
Sobecki, Bukowski. 

Komisja Rewizyjna:  pp.. Juljan 
Dąborowski, Józef Batorowicz, inż. Bo- 
rek-Borecki; zastępcy: pp. ]. Kulwiń- 
ski i Grzybowski. 

Sąd honorowy: pp. mec. Wład, 
Bądzyński, Tadeusz Młodkowski, 
Wilhelm Perkowski, prof, Aleksandro- 
wiez, prof, Zadora-Marszałkowicz. 

zapomnieliśmy 

Wczorajsza uroczystość 
dekoracji „Krzyżem Zasługi”. 

W dniu wczorajszym 0 godz. 9 m: 30 
w Wiejkiej Sali Konferencyjnoj odbyła się 
uroczystość udekorowania całego szeregu 
osób «Krzyżami Zasługi». 

Saię zapełniły rzesze gości przybyłych 
aby wzłąść udział w uroczystości. Na po” 
djum zgromadzili się naczelnicy wydziałów 

rzędu Wojewódzkiego, oraz Komendant 
Garnizonu gen. Popowicz. W porządku ko- 
lejnym radca wojewódzki p. Raue odczyty- 
wał dekrety, zaś p. Wojewodą Raczkiewicz 
w. się do dekorowanych z krótkiemi 
przemó wieniami wręczał odznaki. 

Odznaczeni zostali: Prezes Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów inż. Mieczysław Ciemnołoński— 
złoty Krzyż Zasłagi, za zasługi położone 
przy rozbudowie sieci telefonicznej w woje- 
wództwach wschodnich, Zygmunt Mroczkie- 
wicz, Jacek Jeleniewski, Stefanja Kudelska— 
srebrne Krzyże Zasługi, za zasługi w dzie- 
dzinie przysposobienia wojskowego. 

Józet Grzesiak—bronzowy Krzyż Zasłu- 
gi, za gorliwą pracę organizącyjną w Har. 
cerstwie. 

Aspirant Wiktor Bibiłło—srebrny Krzyż 
Zasługi, st. post. Stefan Kaczor i post, Józef 
Mokracki—bronzowe Krzyże Zasługi, za za” 
sługi na polu bezpieczeństwa publicznego i 
wreszcie Władysław Godlewski — srebrny 
Krzyż Zasłagi i Witold Soroko—bronzowy 
Krzyż Zasługi, za pełne poświęcenia urato- 
e tonącego 1 narażeniem własnego 

życia: 
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Kuszenie Ameryki. 
Propozycje sowieckie w sprawie długów przedwojennych. 

BERL'N, X. PAT. „Vosssche Ztg* donosi z Nowego Yorku 
na podstaw e informacyj z kół! Walstreet, że rząd sow ecki zwra- 
cał sę kik.krotnie w cągu ata i jesien: do kó! amerykańskch z 
propozycją skonsolidowan a dawnych długów ro:yjsk"h » przy: 
znania Rosji Sowieck ej nowych kred.tów. Prezydent Nat ona! C- 
ty Co z Nowego Yorku Charies Mtche!! w czasie swego pobytu 
w Paryżu mał odbyć szereg konferencyj z deegatem rządu So- 
wieckiego. Rosja mała zaproponować za pośrednict»«em M tche la 
uregu owanie dawn: ch długów, przy pomocy wydana 35 proc. 
bonów na sumę 100 m jonów dolarów spłacanych w cągu 60 lat, 
pod warunk em, ze tranzakcja ta pocągne za sobą przyznanie 
nowych wększych kredytów dla Rosj Sow eck ej. 

Rokowan a, jake toczyły sę z Mtchellem w Paryżu nie do- 
prowadz ły naraze do żadnego wyn.ku, pon eważ Mtchell nie 
chc sł powziąć żadnych decyzyj ani zobowiązań bez zgody depar- 
tamentu stanu. 

Kongres „przyjaciół Rosji sowieckiej”. 
MOSKWA, 11 Xi. PAT. Moskiewska radjostacja komunikuje: W dniu 

dzisiejszym rozpoczął się światowy kongres przyjaciół Rosji sowieckiej. 
Przewodniczący rady komisarzy ludowych Rykow wygłosił sprawozdanie, 
dotyczące rezultatów osiągniętych przez Rosję sowiecką w ciągu 10 lat od 
czasu rewolucji bolszewickiej. Na wstępie podkreślił on poważną poprawą 
sytuacji gospodarczej oraz podniesienie poziomu kolturalnego mas praču- 
jących, zaprzeczając twierdzeniu. że decyzja © wprowadzeniu siedmiogo- 
dzinnego dnia precy powzięta została w celach propagandowych i oświad- 
czając w sposób kategoryczny, że rząd sewiecki gwarantuje zrealizowanie 
tej decyzji w praktyce, gdyż gospodarstwo państwa sowieckiego weszło 
już w fazę rekonstrukcji i racjonalizacji. 

Przechodząc do zagadnienia polityki zagranicznej Związku Sowieckie- 
go Rykow zaznaczył, iż podstawową jej zasadą jest utrzymanie pokoju. 
Idąc po tej linji rząd sowiecki proponował i proponuje stałe innym pań- 
stwom podpisanie paktów e nieagresji. Między innemi uczynił on raz 
jeszcze propozycję w tym duchu Francji, nie otrzymał jednak zadawalnia- 
jacej odpowiedzi. Na konferencji, dotyczącej ograniczenia zbrojeń, Sowiety 
zaproponują przyjęcie zasady, stopniowego, radykalnego rezbrojenia całego 
świata. 
RETTWKE WST TZ RF ATI W ПНСКУЧИАЧЕ ОНА 

Tajne zbrojenia Niemiec. 
BERLIN, 11 XI, PAT. Prawicowy „Der Tag“ oglasza dziš wy- 

jątki z mowy wygłoszonej onegdaj na zgromadzen u publ cznem 
posła socjalistycznegodo Reichstagu b redaktora „Vorwaertsa'' 
Henryka Stroebela. W przemówien u tem, wygłoszonem z okazji 
roczn cy wybuchu rewolucji niemieckiej, p. Stroebel miał oskar- 
żać Niemców o ustawiczne łamanie postanow eń traktatu wer: 
saiskiego przez ciągłe zwiększanie zbrojeń. Naeży raz wreszce 
otwarcie wyznać, zaznaczył mówca, że obawy Francji przed taj- 
nemi zbrojeniami Niemiec mają swoje uzasadnienie. 

Sejmik kłajpedzki występuje do Łigi Narodów. 
BERLIN, 11.X! PAT. Biuro Wolffa donosi z Kłajpedy, 

przedstawiciele obu stronnictw stanowiących większość w  sej- 
miku kłajpedzkim zakomunikowali dziś gubernatorowi, że uwa: 
żają za niemożliwe osiągnięcie porozumienia w sprawie utwo- 
rzenia dyrektorjum na tych zasadach, jakie gubernator proponu- 
je stronnictwom, stanowiącym większość sejmową. Stronnictwa 
te są gotowe przyznać jedno miejsce w dyrektorjum przedstawi- 
cielow! nielicznej grupy litewskiej, jednakże nie mogą się zgo- 
dzić na powierzenie prezydjum dyrektorjatu Litwinowi. Wobec 
tego stronnictwa, stanowiące większość w sejmiku  kłajpedzkim 
oświadczyły gubernatorowi, że zażądają od sejmu wystąpienia 
do Ligi Narodów w tej sprawie. : 

Zaprzeczenie posła Łukasiewicza. 
W/ prasie ryskiej pojawił się komunikat poselstwa polskiego, 

który wyjaśnia, że poseł Łukasiewicz nie brał udziału w kongre- 
sie emigrantów litewskich, oraz, że nikomu z członków kongresu 
nie czynił żadnych obietnic, 

Reforma prawa wyborczego we Wioszech. 
RZYM, 11—XI PAT. Wielka rada rozpatrywała zagadnienie repre- 

zentacji narodowej, Prawo wyborcze przyznane będzie jedynie osobom 
stanowiącym element czynny w życiu narodowem. Liczba posłów zmniej: 
szona będzie do 400, 

Rocznica zawieszenia broni. 
LONDYN, 1i,Xi, PAT. W całej Anglji obchodzono uroczyście rocz: 

nicę zawieszenia broni. W czasie nabożeństwa Żałobnego przy cenotafiura 
Nieznąnego Żołnierza w White-Hall krół złożył hołd tym, którzy ponieśli 
śmierć bchaterską w imię całości imperjum. 

PARYŻ, 11—XI. PAT. Ludność całej Francji obthodziła dziś ure- 
czyście 9-ią rocznicę zawieszenia broni. W związku z tem zorganizowano 
szereg ebchodów świeckich i relig'jnych. 

: EPTWSZRALSK 

Hursgan na Podkarpaciu, 
Połączenia telefoniczne i telegraficzne w Borysławiu zer- 

wane doszczętnie. 

WARSZAWA, 11.X1 (żel. wł, Słowa). Dziś w nocy powróciła dele- 
gacja Komitetu pomocy powodzianem z panią Prezydentową Mościcką na 

czele. W dniu wyjazdu delegacji w nocy ze środy na czwartek część Pod* 
karpacia nawiedziło nowe nieszczęście. Przez szereg miejscowości przeszedł 
szalony huragan, wyrządzając olbrzymie szkody tmaterjalne. W Borysławiu 
wichura zerwała wszystkie kable elektryczne, połączenia telefoniczne i tele” 

graficzne, kilka wież wiertniczych oraz większość dachów. Straty są bare 
dzo znaczne, W pobliżu Borysławia spłonęła doszczętnie wieś Ułyczyno 
do czege przyczynił się znacznie wicher roznoszący dookoła pożogę. Po- 
między Dobromilem a Krościenuikiem całe połacie lasu leżą pokotem. Po- 
wracająca delegacja dostała się w sam środek wichury i cudem ocalała, 
bowiem w każdej chwili huragan z łatwością mógł przewrócić samochód. 

Trzęsienie ziemi w Rzymie. 
RZYM, II XI. PAT. W okolicach Parmy odczuto kilka wstrząsnień podziem- 

nych. Wika = nie spowodowały żadnych szkód, wywołały jednak wielką 
ludności. panikę wt 

YM, 11 XI. PAT, Z okolic górnego biegu Adygi don iż szali tam 
gwałtowne burze, W wielu miejscach komunikacja została witać: . 

Aeroplany dla transportowania fałszywych 
obligacji. 

PARYŻ, 11 ХЬ PAT Według „Journal“ staje eię coraz widoczniejszem, że 
fałszywie stemplowane obligacje at ys: przewożone SAY do Francji drogą 
poem „Petit Parisien" stwier: że fałszerze założyli fikcyjny bank w 
ordcanx. 

  

że, 

; CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłsne 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabeiowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Za i przeciw. 
O bloku mniejszości narodo- 

wych. 
Donosi Robotnik: 
Naprzekór krążącym pegłoskem 

Blok mniejszości narodowych nie z0- 
stał dotychczas utworzony. Grupy 
socjalistyczne stoją narazie wogóle 
na uboczu, nie mówiąc już o Bundzie, 
który w zasadzie odrzuca współdziae 
łanie z parijami mieszczeńskiemi. Do 
Bioku weszliby: sjoniśc! j część orto- 
doksów z ramienia speleczeństwa ży- 
dowskiego, Undo (narodowi demo- 
kraci ukraińscy) i Związek włościań- 
ski pos. Jeremicza (Białorusini). 

Współpracownik nasz zwrócił się 
wczoraj do jednego z wybitnych po- . 
słów ukraińskich z zapytaniem, jak 
sprawa Bioku się przedstawia. Poseł 
ów odpowiedział, że rokowania są w 
toku, ale napotkały ma liczne tru- 
dności; jedną z nich — nie najmniej 
ważną—jest fakt, że prasa żydowska, 
w szczególności redakcja „Naszego 
Przeglądu”, zajęła wręcz niedopu- 
szczalną postawę w Stosunku do 
Ukraińców w związku z procesem 
zabójcy Petlury, 

Nacjonaliści niemieccy zgłosili do 
Bloku swój akces bez zastrzeżeń, 

Konfiskata «Cyrulika». | 
Humorystyczne pismo Cyrulik Warszaw* 

ski został przedwczoraj skoniiskowany za 
umieszczenie obrazka pi. <Kakadu> nawią- 
zanego do zajścia na Bielanach, W obrązku 

m władza dopatrzyła się obrazy JE: kard: 
akowskiego. Baergja władz zwróciła pow- 
pzm gdyż Cyrulik niejednokrot- 
nie zamieszczał karykatury wszystkich człon- 
ków rządu, marsz. Piłsudskiego, a także Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. 

Fina'izacja układów pom ędzy 
klubem Pracy a zw. Napr. 

Rzeczyposp. 
Układy pomiędzy klubem Pracy a Zw. 

Naprawy Rzeczypospolitej w sprawie przy- 
szłych wyborów weszły w okres końcowy. 
Klub Pracy poczynił wielkie koncesje Zw. 
Napr. Rzeczyp,, który skierowuje nową fuzję 
wyborczą w stronę nej lewicy. Według 
jednak wczorajszych pogłosek układy te nie 
mają ostatecznego znaczenia w sprawie jak 
będzie przy wyborach wyglądała listą <sa- 
пасу]ча»: 

EMS 

Marsz, Piłsudski członkięm 
honorowym zw, podoficerów. 

W dniu 10 listopada r. b. o gedz; 
8-ej wiecz. odbyło się w Belwederze 
wręczenie Pierwszemu Marszałkowi 
Polski Józefowi Piłsudskiemu  dyplo- 
mu członka honorowego ogólnego 
<wiązku podoficerów rezerwy Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Odznaczenia. 
<Monitor Polski» ogłosił z racji św. 

11 listopada co ea o м 
Wielką wstęgę orderu «Odrodzenia 

Polski» otrzymał ks: biskup dr. Władysław 
Bandurski za wybitne zasługi na polu pracy 
nąrodowej i duszpasterstwa wojskowego. 

Krzyż komandorski z gwiazdą orde- 
ru <Odrodzenia Polski» otrzymali Ppe 
Stanisław Car, podsekretarz Stanu w mini» 
sterjum sprawiedliwości, generał dywizji 
Henryk Odrowąż-Minkiewicz dowódca Kor- 
pusu Ochrony Pogranicza; Kazimierz Mło- 
dzianowski, wojewoda pomorski; dr. Aleksan- 
der Mogilnicki, prezes Sądu Najwyższego; 
Bolesław Norbert Pohorecki, prezes Sądu 
Najwyższego; Juljusz Poniatowski,! wizytator 
liceum Krzemienieckiego; inż. Stefan Prza- 
nowski, b. min. przem, i handlu; Restytut 
Sumorok, prezes sądu apej. w Wilnie. 

Krzyż komandorski orderu <Odro- 
dzenia Polski» nadano z Wilaa p. M. Ma- 
lińskieru. 

Krzyż oficerski orderu «Odrodzenia 
Polski» nadano między innemi pp. Janusz- 
kiewiczowi, Jarocklemu, Jerzykiewiczowi, Ka- 
linowskiemu, Prus Niewiadomskiemu, Pa- 
sławskiemu,  Poznańskiemu, | Wiślickiemu, 

a, Zabierzowskiemu, Zagór- 
skiemu. 

  

  

   

  

+ Kino-teatr «POLONJA» 

DZIS i JUTRO 
| seans dzienny o g. 1230 
wyświetla się film demaskujący zbo- g 

) czenia płciowe według sensacyjnych 

: 

        
s rewelacji prof. Foreila p. t. 

„Z Pamiętnika Lekarza* ; 
Kasa otwarta od godz. 11.30. 4 

  

Wielki wybór! 
; aksamitu, pluszu, jedwabi, wyrobów 
wełnianych. sukiennych, bławatnych, 

po cenach fabrycznych, 
za gotówkę | na raty, 

Poleca 

„Manufaktura Łoódzka* 
WIELKA 21 

    

Dobry towar to naji 
otem wiedizą e korzų piją 

(AC 
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S. M. D. 
Pytano się raz ptaka, co bujał w 

tazurze: — Czy jest z lewa, czy też 
z prawa? — Bo to bardzo ważna 
sprawa. — Odpowiedział: Jestem w 
górze. — (z «Bajek» Eysmonta). 

Polityka jest areną, ma której co- 
raz to nawi ludzie, pod nowemi ha- 

slami toczą walki. Najczęściej tak ich 

ta walka pochłania, że przestają wie- 

rzyć, by ktoś czem innem jak walką 

na ich arenie mógł być zajęty. I gdy 

tylko na horyzoncie ktoś nowy — 
człowiek czy społeczność jaka się 

okaże — wnet go za szermierza uwa- 

żają, jedni za swego, inni za wroga 

chcą go mieć — ten go ciągnie by 
mieć w nim sojusznika, inny nieufaie 

spogląda, czy rychło jako wróg wy- 

stąpi — inny raz po raz stosunek 

do niego zmienia, to za swego, to za 

wrega go mając. I nikt nie rozumie, 
czemu nowy szermierz nie idzie do 

walki, Myślą, że może nie gotów je- 

szcze, że siły zbiera, i oto zaraz sta- 

„nie na udepianej ziemi. — A on się 

uśmiecha. Jest „w górze”. 
* 

Stowarzyszeniom Młodzieży Pol- 
skiej, dziś tak potężnie rozrastającym 

się u mas, chodzi o dalsze wychowa 
nie młodzieży pozaszkołnej. Po wyj- 
ściu ze szkoły młodzi nieraz tracą 
kontakt z jedynem dla nich źródłem 
kultury. Recedywa analfabetyzmu gro* 
zi absolwentom szkół powszechnych 

w atmosf:rze niekulturalnego środo- 
wiska. Służba wojskowa później sła- 
bym jest środkiem zaradczym. Nie 
od wczoraj więc myślano o sposebie 

chrenienia młodzieży przed obnižė- 
niem poziomu kulturalnege. W Danji 
np. probowano systemu t. zw. uni- 

wersytetów ludowych. Są to zakłady, 
gdzie młodzież już derosła rok cały 

spędza pod kierunkiem fachowych 
pedagogów. Tylko bardzo bogaie kra- 
je stać na to. Stowarzyszenia Mło- 
dzieży starają się w inny sposób ten 

sam cel osiągnąć, tworząc kulturalne 

środowiska poza szkołą, nowy spo- 
sób kontaktu z kulturą dając tej mło- 

dzieży. Tu praca Stowarzyszeń  zbie- 
ga się w zupelnej harmonji z pracą 
„Kół Młedzieży Wiejskiej*, z pracą 

„Sirzelca* „Sekoła”, i innych organi- 
zacji. 

Ale nietylko powrót do analfabe- 
tyzmu grozi mładzieży. Dawne, od 
dni zarania wpojone zasady moralne, 
muszą być pogłębione na równi z 

pogłębieniem cgólnego rozwoju. Na* 
jwna moralność musi przestać być 
naiwną, jeśli nie ma ustąpić tragiczne 
w swym bezsensie niemoralności. .W 
apostołowaniu zasad moralnych, w 

opieraniu ich na mocnej podstawie 

Wiary — Stowarzyszenia idą za wska- 

zaniami Kościoła. Ten moment wy: 
chowawczy wyróżnia Stowarzyszenia 

z pośród innych organizacji. 

-  Pominę takie poczynania Słowa- 
rzyszeń, jak patronaty i koła przyja- 
ciół młodzieży, chroniące przed ' zer- 

waniem tradycji i przed przecenia- 

niem swej wartości przez kulturalną 
młodzież wobec niekulturalnych ro- 
dziców. Pominę przysposobienie woj- 

EZEZESEZ EAEZ CG CZEAEZEŚ ZE 
Żądajcie znaczków i nalepek 
«Vl-go Tygodnia Akademika» 

skowe, tak już liczne wśród Stowa 
rzyszeń; przygotowuje ono ebronę 
Państwa, a zarazem wychowuje mło” 

dziež w zrozumieniu potrzeby tej ob- 

rony. Poninę poczynania, mające na 

celu podniesienie materjalnego dobro- 
bytu wsi, jak kursa różne, przeważnie 

przy pomocy ziemiaństwa tworzone. 

Pomijam to wszystko. Jest to  šrod- 

kiem raczej do celu, niż celem Sto- 
warzyszeń. Cel jesi jeden: podniesie- 
nie kultury materjalnej i msralnej mło« 

dzieży. | niema innych celów. 
A stosunek do polityki? Wyraźny 

zupełnie. Stowarzyszenia żadnego u- 

działu w wałkach partyjaych nie bio- 

rą. Ani tem bardziej w walkach wy: 
borczych. Walki te zbyt deprawująco 

działają na uczestników, by wnosić je 

tam, gdzie podniesienie moralności 
jest celem. W wyborach komunalnych 

Stowarzyszeń nie było. W walce o 

mandaty sejmowe równieź Stowarzy* 

szenia udziału nie wezmą. O manda- 

ty walczyć nie będą. Ani o chadec- 
kie, ani o endeckie, ani o monarchi- 
styczne, ani o żadne. I cheč politycy 
obecną pracę Stowarzyszeń za przed- 
wyborcze chcą mieć, nie ma ona wy» 
borów na celu. A po wyborach nie- 
jeden ze zdumieniem zastanawiać się 

będzie: poco oni właściwie się orga- 

nizowali? Może ten i ów  arozumie, 
że Siowarzyszenia inne, wyższe mia- 
ły cele — i może sam pomyśli, czy 

nie lepiej stanąć... «w górze». 

Niema pracy realniejszej, jak pra 
ca nad wychowaniem przyszłych po* 
koleń. Praca ta z samej natury rze« 

czy oddala od jałowości walk poli- 

tycznych. A przecie, gdy w Wilnie 

pojawiły się Stowarzyszenia, nie o: 

beszło się bez ataków ze strony po- 

lityków. I charakterystycznem jest, że 

żadna z partji politycznych ze Stowa* 

rzyszeń zupełnie zadowoloną nie by- 

ła. Każda miała swoje zastrzeżenia. 

A mimo to — czy może właśnie dla* 

tego — zastęp sympatyków ruchu 

wciąż wzrasta' jest to jeszcze jedna 

oznaka, jak wałki polityczne znudziły 

ludzi i jaka jest tęsknota do pracy 

realnej. Jest bowiem w każdym — 

mimo całą szarość codziennych  par- 

tyjności — dążenie ku „rzeczom  Iep- 

szym, ku zwycięstwom trwaiszym — 

ku górze. X. W. M. 

UEI INES EZSDATACZZE © DAAD 

Wielka akademja | 
«Święta Młodzieży» 

W nadchodzącą niedzielę dn. 13-g0 
listopada r. b. w Sali Mejskiej godz 

1 po poł. puaktualnie odbędzie się 

Wielka Uroczysta Akademia „Święta 
Młodzieży* pod protektoratem J. E. 

ks. Arcybiskupa R. Jałbrzykowskiego, 
Metropolity Wileńskiego, zerganizo- 
wana przez Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej m. Wilna. 

W części konceriowej bierze 
udział p. Halka-Ledóchowska, p. Be- 
poni, p. dyr. Szczepański, chór 

„Echo“ pód batutą p. prof. Kalinow- 

skiego. Program przedstawia s'ę 
bardzo interesująco. 

Bilety na parter 50 gr: na galerję 

20 gr. dla młodzieży 20 gr. do na- 
bycia w Sekretarjacie Generalnym 
Związku Mł. Polskiej (Zamkowa 8), 
w Księgarni Św. Wojciecha | przy 
wejściu na salę. 

SS .OWCO 

W PRZEDDZIEŃ ŚWIETA MŁODZIEŻY. 
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J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita Wileński 
Romuald Jałbrzykowski 

do Młodzieży w dniu Jej Święta 
Droga i ukochana Młodzieży Zawsze sercem jestem z Wami, jako 

z cząstką dziedzictwa Chrystusowego. Cieszy mię rozwój Stowarzyszeń 
Waszych liczebny i jakościowy, cieszą mię bardzo Wasze poczynania 
szlachetne, zmierzające do Waszego udoskonalenia, a przez to samo do 
leps ej przyszłości 

Chętnie staję wśród Waszych hufców w doroczną uroczystość 
Świętego Stanisława Kostki, patrona Stowarzyszeń, Ukochanej Młodzieży 
z pod Jego znaku na dalszą pracę, na dalszy bój udzielam błogostawień: 
stwa pasterskiego, a jednocześnie życzę Wam, abyście szlachetną swą 
P organizacyjną mogli się przyczynić do ogólnego dobra całego 

aju : 
Karnie więc stójcie w Waszych szeregach w Waszych zasadach, 

wierni sztandarom poświęconym godłom Stowarzyszeń. żyjcie cnotliwie, 
bogobojnie, starajcie się usilnie i wytrwale iść śladami swego św Patrona 
za głosem wskazań nauki Zbawicłeia. 1 ROMUALD arcybiskup, 
EORERINS 

Przysposobienie Wojskowe w Związku Mło- 
dzieży Polskiej. 

Należy pamiętać, że _ Związek 
Młodzieży Polskiej w Wilnie istnieje 
jeszcze od niedawna (rok 1926) i 
rozbudowa jego agend jest w począ- 
tkowem stadjum. Odrazu jednak spra- 
wę W.F. i P.W. zgodnie z nakazem 
regulaminów postawiono w szeregu 
spraw najpilniejszych. Związek Wi: 
leński ciągle starał się iść na зро!- 
kanie wojskowości. W tym celu w 
ostatnim roku została utworzoną Ko- 
menda Związkowa Wychowania Fi. 
zycznego i Przysposobienia Wojsko- 
wego. Ze względu na bardzo wielki 
teren, jaki obejmuje Związek Wileń- 
ski, dąży się do utworzenia Komend 
j w powiatach, tak zwanych Kemend 
Okręgowych. Jednocześnie Związek 

e kontakt z Komitetami W.F, 
iP.W. 

Jeśli chodzi © wychowanie fizycz- 
me, to tu największą trudność przed- 
stawia brak sprzętu lekkoatletyczne: 
go i mała ilość instruktorów. 

Zaradzić temu mogą kursa instruk- 
torskie, urządzane przez wojskowość, 
które szkolą jednostki bardziej wyro- 
bione fizycznie i erganizacyjnie. Koń- 
czący taki kurs otrzymują odpowied- 
nie świadectwa i wracając do «wych 
osiedli muszą później pracować jako 
inśtruktorzy przy Stowarzyszeniach. 
w ten sposób rozwiązuje się nad- 
zwyczaj ważny brobletmat przy posu- 
waniu akcji W.F. naprzód. Dotych- 
czas Związek Wileński skorzystał z 
dwóch takich kursów; i już 24 ludzi 
posiada cenirala wileńska. 

Gorzej jest z sprawą sprzętu lek- 
koatletycznego. Na to potrzebne są 
pieniądze własne, albo subsydja od 
odpowiedaich czynników. Pieniądzy 
własnych jest bardzo mało, zaledwie 
starczy na opędzenie najpilniejszych. 
potrzeb. Należy więc starać się o 
subsydja, 

Tegoroczny okres Przysposobienia 
Wojskowego w Wileńskim Związku 
Młodzieży Polskiej wypadł o wiele 

ne i oświatową działalność, Związek 
daje gwarancję że materjał, po Sto- 
warzyszeniach wyszkolony szanować 
będzie broń i oręż, który pozna, że 
użyje go tylko dla obrony kraju i ro- 
dakėw.. 

Uważałbym, że to jest niezmiernie 
cenna gwarancja i že wszystko należy 
uczynić, aby Związkowi w iego po- 
czynaniach dopomóc Naszej młodzieży 
nie wystarczy umiejętność obchodze- 
mia się z karabinem, należy w niej 
wyrobić i silny hart duszy i charak- 
ter—te dwie cschy, które zawsze od- 
różniały Żołnierza Polskizgo od żeł- 
daków. K 

EET TENISAS O ROSRONTCZPOWNET O RSE 

Pomoc powodzianom. 
Pani Prezydentowa w powiecie 

Drohobyckim. 

LWÓW, 11.Xi, PAT. W ostatnim 
dniu swego pobytu na terenach do- 
tkniętych powodzią p. Prezydetowa 
udała się autem do zniszczonych miej- 
scowości w powiecie drohobyckim. 
W Borysławiu p. Prezydentowa oglą- 
dała skutki wylewu Tyśmienicy. W 
Drohobyczu odbyło się posiedze: 
nia powiatowego komitetu pomocy 
afiarom powodzi. Miejscowy  pro- 
bsszcz, w serdecznych słowach pod- 
niósł pełną poświęcenia i miłości 
bliźniego akcję pani Prezydentowej. 
Rektor OO. Bazyljanów ks. Zającz- 
kowski zapewnił, że ludność ruska 
imię Pani Prezydentowej zachowa na- 
zawsze we wdzięcznej pamięci. Wre- 
szcie przemawiał przewodniczący gmi- 
ny żydowskiej dr. Tennenbaum, któ- 
ry dał wyraz uczuciom, jakie ludność 
żydowska powiatu drohobyckiego ży- 
wi dla Pani Prezydentowej za jej 
szlachetuą pomoc niesioną wszyst 
kim poszkodowanym bzz różnizy na- 
rodowości i wyznania eraz prosił 
Panią Prezydentową o zapewnienie 

Związek S. M, P. formalnie po- 

dzieżą pozaszkolaą wymaga czasu i 
wyłącznego dla miej poświęcenia się, 
to też z chwilą objęcia rządów archi- 
djecezją wileńską przez J. E. ks. Bi- 
skupa K. Michalk'ewicza, Związek S. 
M. P. wszedł na tory systematycznej 
działalności: J. E ks. Bskup, całą 
duszą czynnie popiera ruch organi. 
zacyjny wśród młodzieży, skupiającej 
się w maszym Związku. Takiemu 
właśnie poparciu zawdzięczamy 00- 
wołanie do. życia w listopadzie 1925 r. 
Sskretarjatu  G:neralnego Związku 
S. M.P. Od tega czasu datuje się 
faktvczna działalność Związku. 

Działalność swą Żwiązek prowa- 
dzi w pierwszym rzędzie przez po- 
szczególne Stowarzyszenia, jako naj- 
mniejsze jednestki organizacyjne, i 
obok nich przez patronaty, istniejące 
przy każdem S. M. P. Następnie zja- 
wiły się Okręgi—powiatowe centrale, 
ułatwiające ogólną administrację i kie: 
rownietwo. To zaś ostatnie należało 
w pierwszym rzędzie do Zarządu 
Związku, jako władzy wykonawczej. 
Zarząd Związku reprezentowany przez 
jedną osobę—Sekretarza Generalnego, 
był podległy Radzie Z viązkowej, a ta 
Zjazdowi Delegowanych od Stowa- 
rzyszeń, który ma odbywać się raz do 
roku i jest najwyższą instancją Związku 

Terytorjum działania Wil. Związku 
S. M. P. obejmuje całe województwo 
Wiłeńskie (8 powiatów); z wojewódz- 
twa Nowogródzkiego powiaty: Lidzki, 
Nowogródzki (część), Wołożyński i 
Słonimski; z województwa Białostoc- 
kiego powiaty: Białostocki, Grodzień- 
ski, Sokólski i Wołkowyski. 

Duża połać tego terenu to nasze 
Kresy—najbardziej może zaniedbana 
część Rzeczpospolitej, gdzie państwo- 
wość polska jeszcze dobrze nie jest 
ugruntowaną, gdzie polskość starają 

ЫУЫ КОДЕЙН Aa TT T AT T I ORDO ZY NR IIS STN 

Wileński Związek Młodzieży Polskiej, i lepiej niż w roku ubiegłym. Po prze- jej dostojnego małżonka Prezydenta 
byciu pewnego okresu organizowania Rzeczypospolitej, iż ludność żydow- 

się zwalczać różne wywrotowć siły, się, konsolidacji Stowarzyszenia mo- ska powiatu drohobyckiego jest szcze- 
wstał w maju 1925r. Praca nad mło- gdzie brak kultury i często zastra- gły więcej zająć się przysoosobieniem rze przywiązana do państwa polskie- 

szająca ciemnota dopelniają nieweso- 
łej całości. Jako przykład ostateczny 
wymienić można choćby powiaty: 
Brasławski, Mołodeczański czy Wilej- 
ski. Zrozumieć więc można łatwo 
odrębność lokalną prac Wileńskiego 
Związku. Działalność jego w wielu 
wypadkach nabiera charakteru walki 
o duszę młodzieży, którą wydziera 
mam wschód dła swoich haseł. 

Rok 1927 zaczął Związek Wileń- 
ski od rozbudowy swoich agend, 
Stało się to możliwem dzięki JE: 
ks. Arcybiskupowi Jalbrzykowskiemu, 
który po swoim ingresie na Stolicę 
Biskupią w Wilnie serdecznie się 
Związkiem zaiteresował, przvobieca! 
opizkę i pomoc materjalną, Ta oko: 
liczność pozweliła Związkowi poczy- 
nić licznę zmiany па lepsze. 

Na zakończenie przytoczymy tro. 
chę cyfr. Na peczątku roku 1927 
Związek posiadał 60 oddziałów, w tem 
33 męskie i 26 żeńskich. W obecnej 
chwili istnieje i pracuje Stowarzyszeń 
159, wtem 87 męskich i 72 żeńskich. 

Członków czynnych Związek Wi- 
leński posiada 5098, w tem druhów 
2733 i druhen 2365, 

Rezultaty prac pierws'ych lat są 
w sególnych zarysach zadawalniające 
i wskazują na jeden żywotny prze- 
jaw życia Związku — na jeg» stały 
rozwój. Szczególnie wytmmownemi by- 
łyby tu cyfry, wskazujące przyrost 
Stowarzyszeń w reku 1926 i 1927. 
Okoliczność ta pozwala wyciągnąć 
optymistyczne wnioski i na dalszą 
przyszłość. 

Praca inicjatorów nie poszła na 
marne, W wielu miejscach ziarno ha- 
seł stowarzyszeniowych padłe na 
glebę żyźną i można z całą pewno- 
ścią sądzić — wyda w przyszłości 
OWOCE. 

wojskowem. Obecnie Związek Wi- 
eński posiada do 30 czynnych 
eddziałów P. W. Nie jest te cyfra 
imponująca, ałe w każdym razie sta: 
nowi więcej niż trzecią część stowa- 
rzyszeń męskich. Cyfra ta zresztą 
stale będzie wzrastać, o to się stara 
bardzo usilnie centrala. Sama mlo- 
dzież też dobrze rozumie potrzebą 
akcji P,W. świadectwem tego może 
być choćby ostatai Zjazd Delegatów, 
na którym zebrani serdecznie witali 
przedstawiciela DOK Ill. pana majora 
Sokołowskiego, a potem powzięłi na- 
stępującą rezolucję: „ll-gi Zjazd De- 
legatów rozumiejąc całą doniosłość 
przygotowania kraju do obrony na 
wypadek nowych nieszczęść i wojen, 
nawołuje wszystkie Stowarzyszenia 
do wprowadzenie u siebie akcji Przy- 
sposobienia Wojskowego, rozumianej 
w szusie konieczności państwowej”. 

Tak się ustosunkowuje do akcji 
P. W. Związek Młodzieży Polskiej. 
Prowadząc obok wychowania etycz- 
nego oraz P.W.—i wychowanie fizycz- 

go i chce temu państwu wiernie słu- 
żyć. 

Odpowiadając na powyższe prze- 
mówienia, Pani Prezydentowa pod- 
kreśliła ofiarność całego społeczeń- 
stwa, które na pierwszą wieść 
o kięsce powodzi przyszło z wy" 
datną pomocą. Wiceprezes  ceu- 
ralnego komitetu stołecznego p. Fu- 
dakowski, reasumując wrażenia, odnie- 
sione przez P. Prezydentową i człon- 

ków delegącji podkreślił, iż delegacja 

miała sposobność naocznie stwierdzić 

dobre wyniki akcji pomocowej, spraw= 

ną działalność jej tmiejscowych komi- 
tetów pomocy, pełaą inicjatywy i 

energii, przekraczającą zakres zwyk- 

łych obowiązków akcję władz admi- 

nistracyjnych, co wszystko razem 
przyczyniło się do wydatnego złago- 
dzenia już dziś skutków  kata- 
strofy. 

O godz. 9 min. 5 wieczorem Pa- 
ni Prezydentowa Oraz towarzyszący 
jej członkowie delegacji udali się z 
powrotem do Warszawy. 

Nowości wydawnicze. 
— Romain Rolland: <Dusza zaczaro- 

wana». Powieść. Wydanie drugie. Przekład 
autoryzowany F. Mirandoili. Wydanie Bibijo- 
teki Laureatów Nobla: Lwów Poznań. 1927, 

— Selma Lagerlóf: <Charlota Loe- 
wenskoeld». Powieść. Str. 331. Tom nowy, 
52-gi, Bibljoteki Laureatów Nobla. Przekład 
autoryzowany F. Mirendolli. Poznań. Wy: 
dawnictwo Polskie. 1927. 

— W «dskrach», wybornym tygodniku 
ilustrowanym dla młodzieży, w pe 
szym, 47-ym numerze, między innemi: rzecz 
o filmie w nauce i propagandzie, o ptaszę 
tach leśnych w przedzimowej porze, opis 
wycieczki na Pokucie, dalszy ciąg powieści 
fantastycznej Zielińskiego <Zwycięzcy prze- 
strzeni» i etc, 2 

— «Przeglądu Artystycznego», wyda- 
watego i redagowanego przez Feliksa Jor- 

dana-Lubierzyńskiego ukazał się Nr. 5-ty. 
Liczne ilustracje. Przeglądy w staw obrazów, 
sylwetki malarzy, sprawozdania z premjer 
wileńskich i w innych polskich teatrach, kro- 
nika artystyczna, etc. 

— Paul Morand: <Swawoina Europa». 
Opowiadania (tłumaczone na wszystkie nie- 
mal języki cywilizowanych społeczeństw) 
we wzorowym przekładzie pani H. Jel. str. 
219. Wydawnictwo Towarzystwa <Rój». 
Waiszawa. 1928, 

— Lidja Sejfullina: <Mierzwa> 1 
jeszcze pięć opowiadań. Przekład M. Gra- 
at tr. 211. Tow. wydawnicze «Rój». 

Literatura rosyjska najnowocześniejsza 
pochodząca z Rosji sowieckiej. EW re- 
alizm. Opłsy dreszczem przejmujące. Coś w 
rodzaju bolszewickiej <Pożogi». Autorka 
jest Tatarką. Ciekawa książka. 

  

Bo latach dziesięciu. 
(Dokończenie). 

24.:ty grudnia — dzień mroźny, 
cichy, pogodny. W małej wiosce pod 
Witebskiem krząta się raźno i weso- 
ło szara brać żołnierska. Gotują się 
wszyscy do uroczystej, kochanej, jak 
wspomnienia lat dziecinnych, trady- 
cyjuej Wigilj. Nie było dość obszernej 
izby, więc każda baterja w swojem 
ścisłem gronie, jak wewnątrz małej 
rodziny, szykuje się de wieczornej 
żołnierskiej uczty. Nastał zmierzch i 
gdy pierwsza gwiazda wzeszła, ucichł 
rozgwar w baterjach. W  miewielkiej 
szopie drewnianej, słabo oświetlonej, 
przy skleconych przygednie długich 
stołach na wąskich ławach siedzi 
"brać żołnierska Spokojna, poważna, 
zadumana. Bo ten wieczór msiał ien 
urok w sobie, że kaźdy z nich prze- 
niósł się myślą hen, daleko, gdzie 
ziemia jego ojcowa, ziemia, której od 
let paru mie widział Wszak porzucił 
ja nie ze swej woli, lecz z rozkazu 
zaborcy i poszedł w bój za Sprawę 
nie swoją, nieznaną mu, na rezkaz 
"tych, którzy życiem jego rozporzą- 
dzali się tak, jako i życiem i dobyt- 
kiem jego ojców. Przypomniał sobie 
žolaierz-Volak, 28 wszak to już 

chacie. Lecz czemuż ta Wigilja jest 
jakaś inna. Bo eto stała: się rzecz 

dziwna: znalazł się On w żołnierskiej 

polaków gromadzie; kapelan—ksiądz 
inaczej niż zwykle przemówił, bez 
ceródek Szczerze, tak, że clepło 
jakieś spłynęło do ego polskiej du: 
szy. Widzi, że i brat jego żołnierz 
jakoś też się odmienił: ma czubatych 
czapach baranich jakaś inna u nich 

Qzuaka widnieje, nie ta, którą im 
przyczepili w wojsku rosyjskiem, a 
skromny niewielki biały orzełek. Sami 
go sobie sprawili, bez niczyjego 
rozkazu, ze swego własnego grosiwa 
żołnierskiego. Tak — żołnierz-Polak 
brał wzbrot ze swoją bracią żeł- 
nierską z innego narodu, bo 
różne były ich dusze. 

Krząta się po izbie i brać oficer- 
ska; maciejówki z orzełkiem, wąskie 

amarantowe  lampasy i Srebrne 

„krokwie“, to ich oznaki. Bo tak 
uzewnętrzujał oficer-Polak swó j roz. 

brat z tem, co Rosją tchnęło. Każdy 
z nich czuje w tej chwili, podczas 
wieczerzy wigilijnej, że znikaąć musi 

ten rozdziął, który tworzy różnica 
szarż; czuje, że jest wśród  nałodszej 
braci swojej, z którą łedną istotę sta- 
nowi przez więź jakąś wewnętrzną 
w piersi jego tkwiącą. Po „raz też 

pierwszy oficer—Polak otwarcie głosi 

wą wykenywać będziemy tylko dla'Pel- 
ski, dla siebie, by wreszcie z gruzów 
powstała potężna, piękna i szczęśliwa. 
Nie będzie już żołnierzy—polaków w 
«papachach» moskiewskich,  „kas- 
kach* pruskich i „kociołkach” austry- 
jackich, lecz jedna wspólna gromada 
żołnierzy Polski niepodległej, zjedno- 
czonej*. Wspomniał oficer-Polak cięż* 
ką krwawą pracę Komendanta i jego 
l-szej Brygady, bo czuł, że pod jego 
rozkazami skupić się musi brać żoł- 
nierska, by rzucić się w bój krwawy, 
ten ostatni, by wyrzucić precz zabor- 
ców z całej polskiej ziemi. 

* 

Cudny słoneczny był ranek stycz- 
niowy w tej wiosce, która w skład 
dawnych Inflant wchodziła. 

Zdaleka, zza wzgórka, co nad 
brzegiem urwistej doliny się wznosił, 
rozlega się tętent kopyt końskich; za 
chwilą słychać i wesołą jakąś piosen- 
kę żołnierską: to oddział konnych 
wywiadewców, zda się zdala zwykłe 
„czubaryki“ w „papachach* — jeno 
mały orzeł biały na czerwonym pro- 
porczyku u piki kozackiej zdradza 
przynależność tego oddziału do 1-g0 
Korpusu Polskiego. Wesoło i gwar- 
no było dnia tego śród młodzi żoł- 
nierskiej. Na drugi dzień rankiem już 

czwartą Wigiljj spędza nie w ojcowej wobec żołajerzy: „Pracę naszą krwa> jch nie bylo: zgodnie z danym rozka: 

zem pomknęli na Orszę pod Roha- 
czew do 1:ej dywizji, eskortując pierw= 
Szy pluton artylerji. Tak się zaczyna- 
ła polska graca żołnierska — obrona 

pol- 
skiego żołnierza: bo przestał już słu- 
chać obcych rozkazów żełnierz—Po- 

imienia Polski, obrona honoru 

lak. 
* 

Minęło dni parę. Tą samą, obsa- 
dzoną brzozami płaczącemi, wyboistą 
polską drogą kroczy kondukt pogrze- 
bowy. Na przedzie żełnierz z małym 
krzyżem drewnianym, dalej orkiestra 
wojskowa, kapełam w szatach žalob- 
nych w asyście żołnierzy; na lawetach 
dwie trumny białe sosnowe, a na nich 
w rozpięciu czarnego małowanego 
krzyża dwie maciejówki z małym 
orzełkiem. Za trumnami starszyzna 
wojskowa, Szara brać żołnierska i 2 
działa w pełnym rynsztunku bojowym. 

Na małym cmentarzyku obok wa* 
lącego się w gruzy keściółka, złoążo: 
no do wspólnej mogiły dwuch вга- 
rych żołnierzy, co pełniąc rozkaz w 
imię wspólnej polskiej sprawy, legli 
na ulicach Witebska. Złożono ich 
przy huku armat: tak im wypłacono 
w imieniu Polski ostatni żołd żałnier- 
ski. A tuż w kościołku w ścianie 
wmurowana tablica głosiła ofjednym z 
możnego rodu szlacheckiego, jenerale 

Hurko, co sędziwych lat dożył w 
służbie u cara północy, a tam, jak 
widać, Polsce dług spłacił — może i 
bezwiednie — że pieczą pewną Ota 
czał ten samotay kościołek katolicki, 
ten widomy ślad dławionej, zanikają” 
cej tam na rubieżach dawnej Rzeczy» 
pospolitej — kultury polskiej. 

® 

Oni, starzy żołnierze, bywalcy па 
wielu frontach wiedzą debrze co woj- 
na; u niejedn:go blizny i szramy na 
czole, a odznaki bojowe na piersiach 
wskazują, że znany im i nie straszny 
harkot dzieł i trzask karabinów, De 
batują nad tem, jak bronić im hono- 
ru swego żołnierskiego. Niedawno tu 
przybyli, by wykazać swoją dobrą 
wolę slużyć w swejem wojsku—pol- 

Nieopodat brzegu dnieprowego Skiem. Lecz nie miał broni żelnierz— 
mkną sanie szeregiera. Na nich gar- Polak i zasnął w ciężkiej zadumie. 
stka żołnierzy z bronią w pogotowiu. _ Nad ranem obudził ich głos chło- 
Zajechali przed niewielki, drewniany, pa białoruskiego i dziki okrzyk „kra- 
ubogi dworek sziachecki. Stary szla- snogwardziejcy" moskiewskiego: «Bol- 
chcic zagrodowy, sumitując się mocne, szewiki pryszłi». Odczytano im bez- 
wzdraga się wydać swoją chudobę, mmyślny w swem  okrucieństwie i nie- 
ehoć czasy to wojenne. Przemogły nawiści rozkaz czerwonego kata Kry- 
wreszcie perswazje; wszak to dla for- lenki z dn. 22 styczuia 1918 reku. 
mującego się wojska polskiego. Ukrył żołnierz - Polak w swej sza- 
Wspomniały mu się czasy powstania rej gromadzie brać swoją oficerską i 
styczniowego i już bez cienia żalu podążył bezbronny i smutny jako je" 
oddał co cenił sobie wielce, bo swo- niec - Polak w tym samym szynelu ro- 
ją ciężką krwawicę, pracę na; zagonie syjskim w którym spędził trzy łata 
rodowym w ciągu lat wielu. Wziął na froncie dla Rosji. Podążył zuów 
kwit rekwizytyjny bez cienia nadziei, na tułaczkę do Moskwy, za to, 26 
czy i jak Polska płacić mu będzie za śmiał się przeciwstawić woli duszy 
jego dobrą wolę, rosyjskiej, że zaczął rwać się do 

# własnej Ojczyzny. 
Czuł żołnierz - Polak swą niemoc, 

W styczniowy ciemny wieczór w czuł, że jeszcze nie madszedł jego 
niewielkiej izbie na wsi białoruskiej dzień, dzień wyzwolenia, że nie w tej 
nad Dnieprem, zebrała sią gromada walce miały się ziścić jego marzenia. 
żołujerzy. Troska czoła im  zasnuła. Jacek - Kruk.
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Uroczystości li Hstopada © stolicy. 
Dzień 11 listopada 1918 roku stał się my wiernych. Z chwilą, kiedy Pan 

wiekopomnym dniem odzyskania nie- Prezydent w otoczeniu swego domu 
podległości przez państwo polskie. W cywilaego i wojskowego wszedł do 
dniu tym naród polski zrzucił z sie- katedry krytym krużgankiem wiodą- 
©ie jarzmo przeszło 100-letniej nie- cym bezpośrednio z Zamku i zajął 
woli, wypędzając ze stolicy najtź Icę. przeznaczene dla siebie miejsce ho- 
W tym samym dniu przybył do War- 
szawy zwolniony z twierdzy magde- 
burskiej pierwszy żołnierz Polski Od- 
rodzonej i jej Wódz Józef Piłsudski. 
Ta też dzień wczorajszy, w którym 
mija O lat od owej historycznej chwili 
był niezwykle uroczyście obchodzony 
w stolicy państwa. 

Uroczystości rozpoczęły się już w 
przeddzień, t. j. wieczorem  capstrzy- 
kiem orkiestr wojskowych i policjł, 
która przemaszerowawszy ulicami 
miasta w asyście plutonów wojska i 
policji z pochodniami zgromadziły się 
przed Belwederem, siedzibą Prezesa 
Rady Ministrów i Ministra Spraw 
Wojskowych, Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Na dzie- 
dzińcu belwederskim zebrały się rów» 
nież łiczae rzesze oficerów i podofi- 
cerów przybyłych dla złożenia hołdu 
swemu wodzowi. O godz. 7-ej min, 
30 przed pałac wyszedł w otoczeniu 
swojej świty Marszałek Piłsudski, wi- 
tany potężnym okrzykiem: Niech ży- 
je, a równocześnie orkiestry wykonały 
hymn narodowy. W imieniu zebrane- 
go korpusu oficerskiege i podoficer- 
skiego przemówił gen. Romer, skła- 
dając hołd i cześć temu, kto pierwszy 
podniósł oręż do walki o wyzwole- 
mie, a po powstaniu niepodległej 
Polski wytrwale pracował nad odbu- 
dową naszej psięgi państwowej. 

Przemówienie swe gen. Romer za- 
kończył okrzykiem: Niech żyje Józef 
Piłsudski. Pan Marszałek powrócił do 
swych apartamentów, orkiestry zaś 
odegrały szereg utworów muzycznych. 

Wczoraj stołica przybrała niezwykle 
dświętny wygląd. O godz. 8 min. 30 
gmachu komendy policji wyruszyło 
Belwederu 8 sztafet pelicyjaych, 

tóre w nocy nadeszły z adresem 
Qołdowniczym dla Marszałka Piłsud- 
skiego. 

O godz. 9-ej rano w świątyniach 
garnizonowych wszystkich wyznań 
odprawiono uroczyste nabożeństwa 
w ebzenošci przedstawicieli władz 
oraz delegatów oddziałów wojsko- 
wych. 

Q godz. 10-ej do katedry przybyli 
przedstawiciele rządu z wicepremje- 
sam Bartlem, akredytowani w  War- 
szawie posłowie państw zagranicz” 
mych, attaches wojskowi, generalicja, 
<dielegacje i stowarzyszenia ze sztane 
darami. Nawy świątyni wypełniły tłu- 

norowe, ks. kardynał Kakowski w 
asystencji licznego duchowieństwa roz- 
począł odprawiać pontyf.kalną mszę 
św., po której wykonano «Boże coś 
Polskę». 

O godz. 9-ej ranó ściągać się za- 
częły na Plac Szski oddziały wojsko- 
we. Po ebu stronach pomnika Ponia- 
towskiego ma specjalnie zbudowa- 
nych trybunach zgromadzili się przed- 
stawiciele rządu, korpusu dyploma- 
tycznego,  organizacyj społecznych 
it. d. Punkiualnie e godz. 12ej w 
południe przybył na Piac od sirony 
ul. Wierzbowej prezes Rady Muni- 
strów i Minister S»r. Wojsk. Mar 
szałek Piłsudski, przepasany wielką 
wstęgą Virtuti Militari i udekorowany 
wszystkismi posiadanemi odznacze- 
miami. Pana Marszałka powitał hymn 
narodowy, odegrany przez wszystkie 
orkiestry wojskowe. Oddziały spre- 
zentowały broń. Po przyjęciu raportu 
dowódey wiceministra Konarzewskie- 
go Pan Marszałek przeszedł przed 
frontem oddziałów wojskowych w 
kierunku trybnu. Przed pomnikiem 
Marszałek zatrzymał się, zaś gen. 
Konarzewski zwracając się do zebra» 
nych na placu oddziałów gromkim 
głosem przemówił: „Żołnierze, Twór- 
ca i organizator armji polskiej, któ- 
remu Polska zawdzięcza swe granice, 
a wojsko swój hart i walecztość żoł- 
nierską, Pierwszy Marszałek Polski 
Józef Piłsudski niech żyje”. Okrzyk 
ten tysiącznem echem obił się o mu- 
ry okalające płac Saski. 

Następnie odbyła się defilada, 
którą przyjmuje Marszałek Piłsudski 
konne w otoczeniu generalicji. Po 
skończonej defiladzie Marszałek udal 
się na krótki spoczynek do gmachu 
Sztabu Generalnego. 

Po południu w wielkiej sali Fil- 
harmonji warszawskiej odbyła się dla 
uczczenia 9-ej rocznicy zmartwyche 
wstania Polski i uwolnienia z niewoli 
Marszałka Józefa Piłsudskiego uro- 
czysta akademia. Obecni byli przed- 
stawiciele rządu ma czele z wicepre- 
mjerem Bartlem, reprezentanci wojskó- 
wości, licznych instytucyj oraz tlum- 
nis zgromadzona publiczność, Akade- 
mję zagaił przemówieniem Andrzej 
Strug, Wieczorem odbyło się przed- 
stawienie galowe w Operze, które 
zaszczycił swoją obecnością Pan Pre- 
zydeni. 

Przebieg uroczystości w kraju: 
we Lwowie. 

LWÓ YW, 11—Xl. PAT. Święto od- 
zyskania niepodległości i powrotu 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego z twierdzy magdebur- 
skiej rozpoczęło się o godz. 6 rano 
pobudką orkiestr wojskowych ode- 

graną na placu ś4* 
godzinny poranne zapełaiły mab2- 

żeńsiwa we wszystkich Iwowskich 
świątyniach. O godz. 11-ej odbyła się 
defilada oddziałów wojskowych i 

Ducha. Dalsze 

przysposobienia wojskowego przed 
wojewodą Borkowskim, naczelnikami 
władz oraz generalicją. O godz. 12-e] 
rozpoczęła się w teatrze uroczystość 
poprzedzona pełaetm zapału przemó- 
wieniem docenta dr. G5rki na temat 
znaczenia święta li-go listopada. Z 
kolei nastąpił szereg produkcyj wo: 
kalaych i muzycznych. Wieczorem w 
teatrze Wielkim odbyła się uroczyste 
przedstawienie: «Księcia Niezłomneg a>. 

W Łodzi. 

4 ŁÓDŹ, 11—XI. PAT. Uroczystości 
dzisiejsze rozpoczęły się nabożeń: 
stwem w katedrze św. Stanisława 
Kostki o godz. 10 ej rano, urządzo- 
mem staraniem obywatelskiego komi- 
tetu obchodu. W nabożeństwie wzięli 

udział przedstawiciele władz cywil- 
nych, wojskowych, samorządowych 
i t. d. Po nabożeństwie nastąziła de» 
filada oddziałów wojskowych, garni- 
zonu łódzkiego. Wieczorem odbyła 
się akademja w Filharmonji łódzkiej. 

W Bydgoszczy. 

BYDGOSZCZ. 11—11. Pat W 
dzisiejszym dniu rocznicy 11-go listo- 

pada o godz. 9 min. 30 rano ustawi- 
ły się na placu Piastowskim miejsco- 
we pułki, stowarzyszenia, korporacje 
i organizacje przysposobienia wojsko* 
wego, między innemi związki halęr: 
<zyków, powstańców i wojaków, zwią- 
zek strzelecki i t. d. Po chwili przy- 
byli przedstawiciele władz wojsko- 
wych i cywilnych. Po mszy polowej 
odprawionej przez kapelana wojsko: 

  

  

Czat 
{ 

Zaproszenia można nabywać u 
Tygodnia (ul. Wielka 24) od godz. 11 

   

Całe Wilno się ubawi w sobotę dn. 12 listopada r. b. na 

nej kawie Vl.$0 Tygodnia Akademika 
Początek o godz. 19-ej w Salonach Kasyna Garnizonowego 

przy ul. Mickiewicza 13. 

wego oddziały wraz ze stowarzysze- 
niami ruszyły w pochodzie "na plac 
Wolności, gdzie odbyła się defilada 
którą odebrał gen. Thommee. Po 
południu zorganizowano w poszcze- 
gólnych pułkach odczyty ma temat 
znaczenia święta maredowego oraz 
zasług dziejowych Marszałka Piłsud- 
skiego. Uroczystości dnia dzisiejsze- 
go zakończyła galowe przedstawienie 
w teatrze miejskim. 

  

P. P. Gospodyń oraz w Komitecie 
—13 oras od g. 17—20. ›
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Ą Gheesz bezpłat 
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Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 

wnoszenie przedpłaty na LISTOPAD. 

Kontė Czekowe Slowa P K O 

^ uregulowanie / 

k „HG 

najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 

nie przeczytać 
Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 
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KOŚCIELNA. 

— Uroczystość Św. Stanisła- 
wa Kostki. W kościele św. Józefa 
przy Dobroczynności odbędzie się 
uroczyste Nabożeństwo z wystawie” 
niem  Przenajświętszego Sakramentu 
w niedzielę o godz. 9 rano. 

— (c) Wizytacje nauczania re- 
ligii w szkołach okręgu szkol- 
nego wileńskiego. 7 ramienia 
Kurji Metropolitalnej wizytatorami re- 
ligii na terenie całej Archidjecczji 
Wileńskiej są: ks. kan. Stanisław Ma* 
ciejewicz, ks. kan. Leon Żebrowski i 
ks. Ignacy. Olszsūski. Wizytatorami 
szkół powszechnych w granicach 
swoich dekanatów są: ks. Józef Du- 
„bietis na terenie dekanatu B eniakoń- 
skiego, ks. Piotr Mańkowski — dek. 
Brasławskiego, ks. Antoni Zienkie- 
wicz—dek, Głębockiego, ks. Hipolit 
Bojaruniec—dek. Lidzkiego, ks. Bo- 
lesław Teżyk—dek. Nadwilejskiege, 
ks. Paweł Piekarski—dek. Oszmiań- 
skiego, ks. Bolesław Maczuls<i—dek. 
Raduńskiego, ks. Ignacy Rossolow- 
ski—dek. Słonimskiego, ks. Nikodem 
Wojszutis—dek' Święciańskiego, ks. 
Walerjan Kolax—dek. Ś wirskiego, ks. 
Klemens_Malukiewicz—dek. Trockie- 
go, ks. Franciszek Ratyński — dek“ 
Wasiliskiego, ks. Paweł Szepecki— 
dek. Turgie'skiego, ks. Adolf Krzysz- 
tof Aborowicz—4ek. Wiszniewskiego, 
ks. Antoni Nieniewski—dek. Wor- 
niańskiego, ks. Tadeusz Makarewicz 
—dek. Kalwaryjskiego, ks. Józef Że- 
ro—dek, Zdzięciolskiego. 

SAMORZĄDOWA. 

— Zebranie wydziału hodow- 
lanego i rolnego Wil. T-wa Rol- 
niczego. W poniedziałek dn. 14 b. 
m. o godz, 12 odbędzie się zebranie 
wydziału hodowlanego Wil T-wa 
Rolniczego z następującym porząd: 
kiem dziennym: Odczytanie protokułu 
z poprzedniego zebrania, referat p. 
J. Borowskiege: «Uprawa łąk torfo- 
wych» ćraz sprawy bieżące i wolne 
wnioski. 

we wtorek 15 b. m. o godz, 12 
obradować będzie wydział rolny. Po- 
rządek dzienny prócz spraw zwykłych 
przewiduje referaty: p. E. Koberra: 
<Widoki* rozwoju jedwabnictwa na 
Wileńszczyznie», inż. ]. Szystowskiego 
«Organizacja kentroli i oceny nasion 
w Danji» oraz komunikaty: Dyrekto: 
ra Wii. Syndykatu Rolniczego p. 
Korklińskiego «Sytuacja na rynku te- 
warowym rolniczym» i p. ]. Jurkow- 
skiego «O metodach prób z nowym 
systemem uprawy». 

— (0) Posiedzenie zarządu 
Komitetu powiatowego LO.P.P. 
Dnia 15 listopada odbędzie się pa- 
siedzenie zarządu Komitetu powiato- 
wego Wileńsko-Trockiego. Na porząd- 
ku dziennym m. in., sorawozdanie z 
akcji IV tygodnia lotnczego, zorga- 
nizowanego w pow. Wileńsko-Tiro" 
ckim Do zarządu Komitetu wchodzą 
pp.: starosta pow. Wileńsko-Trockie- 
go L. Witkowski (przewodniczący), 
Jan Macutkiewicz, Michał Niedek, 
Fr. Sajdak i Henryk Wańkowicz. 

MIEJSKA. 
— (0) Z miejskiej Komisji Edas) 

nej. Na Sa pin miej skiej Ko- 
misji rewizyjnej, odbytej przewodnictwem 
p: St: Bartnickiego, zostały ustajone zasady 
przyszłych prac Komisji. Uznano za koniecz- 
ne podzielić prace na 2 części. Do p'erwszej 
części należy badanie dokumentów przycho« 
du i rozchodu kasy miejskiej. W tym celu 
zostały wyłonione dwie podkomisje, które 
będą uważane jako stałe: Drugą częścią jest 
badanie poszczególnych przedsiebiorsiw I 
gałęzi gospodarki miejskiej, jak to elektrownia, 
kino, apteka, wodociągi, kanalizacja 1 + @: 
Do tej pracy będą powołane specjalne pod- 
komisje, które po zakończeniu so ry” 
zdadzą sprawozdania przed pienum Komisji 

1zyinej. "= = (x) Wypadki chorób zakaź- 
nych w Wilnie. W ubiegłym ty- 
godniu zanotowano na terenie m. 
Wilna 90 wypadków chorób zakaź: 
mych, a mianowicie: Tyfus brzuszny 
—10, płounica—28 (1 wypadek śmier- 
telny)) błonnica—2, odra—12, ksztu- 
siec—4, gruźiica—25, jaglica—2, gry” 
pa—2 i zausznica—5. 

— Nowa placówka przemy- 
słowa. W gm. Solecznickiej zawią- 
zała się spółdzielnia, która wyrabiać 
będzie OR studnie, cembrowi- 
ny i t. d. 

В Udział wynosi 100 zł. 
POCZTOWA. 

— (x) W sprawie używania 
telefonów prywatnych przez 
funkcjonarjuszy P.P. Celem umo- 
żuwienia funkcjonarjuszom policji pań- 
stwowej szybkiego porozumiewania 
się telefonicznego w ważnych spra- 

1 

porządkiem dziennym: 

NIKA 
wach służbowych, Dyrekcja Poczt i 
Telegrafów wydała ostatnio zarządze- 
nie w myśl którego funkcjonarjusze 
P.P, w razie potrzeby będą mogli 
prowadzić rozmowy telefoniczne z 
najbliższych telefonów urzędowych i 
prywatnych. 

Aby jednak właścicieli tych tele- 
fonów nie obciążać opłatą za takie 
rozmowy międzymiastowe, polecono 
urzędom pocztowym prowadzić ścisłą 
ewidencję tych rozmów i sporządzać 
na nie odrębne rachunki, 

Fuńkcjonarjusze P.P. zaś obowią- 
zani są podawać każdorazowo urzędo- 
wi poczłowemu nazwisko i imię, nu- 
mer legitymacji, stopień i przydział 
służbowy, oraz treść prowadzonej 
rozmowy. 

Rachunki rozmów pokrywane bę- 
dą następnie przez odnośnych ka- 
mendantów posterunków. 

SĄDOWA. 
— (x) Morderca rodziny Ma- 

słowskich przed Sądem. W dniu 
25 listopada r. b. oubędzie się w Są- 
dzie Oxręgowym w Wilnie rozprawa 
sądowa przeciwko Aziulewiczowi i 
innym oskarżonym 0 zamordowanie 
па początku r. b. redziny Masłow- 
skłch w folw. Leśniczówka, koło Land- 
warowa. Ze względu na okoliczno: 
ści przy jakich dokonany został tak 
chydny mord, sprawa ta budzi wielkie 
zainteresowanie w społeczeństwie. 

WOJSKOWA. 
— (x) Działki z'emi przy ko- 

szarach będą wydz erżawione. 
Władze wojskowe w Wilnie postano- wiły ostatnio wydzierżawiać oficerom 
i podoficerom żonatym działki ziemi 
położone na terenach koszarowych, na brzecias jednego reku 

ainteresowani winni w tym wzglę- dzie składać podania do uodas 
władz. 

AKADEMICKA, 
— Dzś czarną kawa 

z zza Akademika = sai 
ch Kasyna Girniz - kk a Gadz. NEJ: ops 
— Sprostowanie. W liście Pań Gospodyń na Czarnej Kawie „Vi-go Tygodnia Akademika” wskutek niee 

Szczone naz- dopatrzenia zostało epu 
wisko Pani. Szmidtowej Władysławo - 

co niniejszem prostujemy. wej, 

SZKOLNA. 
wą Komisja Egza- 

minacyjna przy Wydziale Sztuk 
Pięknych U. S, B. dla egzaminów 
rysunku jako przedmiotu nauczania 
w szkołach średnich ogólnokształcą- 
cych i seminarjach nauczycielskich 
podaje do wiadomości, że egzamin z 
rysunku dla kandydatów na nauczy. 
cieli rozpocznie się w dniu 5-g0 grudnia r. b. Kandydaci, 2устасу S0- 
bie przystąpić do egzaminu winni 
złożyć podanie wraz z załącznikami 
na ręce przewodniczącego Komisji w Dziekanacie Wydziału Sztuk Piękaych 
U. S. B. (Wilno, ul. Uniwersytecka 3) 
do dnia 30 listopada włącznie. 

— (x) Na dożywianie dzeci 
szkolnych. Magistrat m. Wilna wy- 
asygnował 0.373 zł. 67 gr. na doży- 
wianie dzieci w szkełach wowszech- nych m, Wilna za mec październik r. 
b. oraz 8.000 zł. tytułem subsydji na 
szkolnictwo żydowskie w Wilnie. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. ; 
— (x) Zebranie członków P.B. 

K. W dniu 13 b, m. o godz. 1 pop. w sali Domu Oficera Polskiego przy 
Mickiewicza 13, odbędzie się 

walne zebranie członków oddziału 
Wileńskiego P. B. K. z następującym 

— Państwo 

1) Odczytanie protokółu z ostat- 
niego posiedzenia. 

2) Sprawozdanie z działalności 
zarządu. 

3) Sprawozdanie kasowe. 
a Sprawozdanie Komisji rewizyj- 

5) Wybór nowego zarząd: e 
ne wnioski, on 

W razia nieprzybycia  dostatecz- 
nej ilości członków, następne zebra- 
nie i posiedzenie odbedzie się tegoż 

i byc 3 p 30 i będzie pra- 
wo le bez względu na il ч 
bylych członków. Še 

ROŻNE. 
„— Kursy rolniczo-hodowlane 

Wil. Twa Rolniczego, Wileńskie 
T-wo Rolnicze zamierza zorganizować 
w okresie zimowym w -35 punktach 
Wojewódziwa Wileńskiego trzydnio- 
we kursy rolniczo - hodowlane dla 
drobnych gospodarzy oraz w s:edmiu 
punktach takież, ale o wyższym 
ziomie, kursy dla inteligencji i zie- 
miaństwa, 

— Zjazd żydowskich Inwall- 
dów. Onegdaj powrócili z Warszawy Warszawie Panowie jEdgar Horne — zaczyna 

Związków wiceprezes Rady Nadzarczej Towa- wać Pol 
wdów i sierot rzystwa Ubezpieczeń „The Prudential nadmienić, 

ze zjazdu Zjednoczenia 
Żydowskich Inwalidów, 
wojennych delegaci Wilna dr. Żytłow- 
ski i Zachar Jutan. 

Zjazd uchwalił zmobilizować siły 
erganizacyjne i moralne by przy zbli- 
żających się wyborach sejmowych za- 
pewnić wybór posła Hellera, 

Zjednoczenie związków 
skich inwalidów i sierot wojennych 
będzie jednak bezwzględnie tyłko ten 
blek wyborczy pepierać, który za- go rezerwy za 
pewni wybór posła Hallera, 

Uchwalono do końca b, 
stworzyć związki 
wojewódzkich, gdzie 
istnieją lub słabo funkcjonują, 

roku stu miljonów funtów 
w tych centrach Panowie Horne i May pragnęli 

takowe nie poznać się w Warszawie z miejsco- 
ekonomicznemi, imoże SZ 

  
$. Te. 

Paweł Niklewski 
Ziemianin 

urodzony 1868 r. zasnął w Panu 10 listopada 1927 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 12 b. m. o godz. 10 m. 30 
w kościele św. Jakóba, ul. 3 Maja, 

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy kościoła św. Jakóba nasiąpi dnia, 13 
b. m. o godz. 14-ej na miejsce wiecznego spoczynku na Rosie. 

RODZINA. 

Poleca się prezydjum w  naj- 
bliższym czasie ponowić wydawnictwo 
„lnwalidy żydowskiego”. 

— (x) llość wydanych świa: 
dectw obywatelstwa polsk ego w 
paździenku. W ciągu miesiąca 
p<ź iziernika r. b. odnośne władze па 
terenie województwa zwileńskiego u- 
dzieliły razem 367 osobom świadectw 

rzy ich obywatelstwo goi- 
skie. 

— (c) Europe'zujemy się.. ale 
powolł. Od roku ubiegłego dużo sis 
w Wiłaie zmieniło. Wieczorem mru- 
gają różowawem świałłem lampy u. 
liczne (nie takie znów dobre fak gło- 
szeno), na ulicach tui owdzie widać 
kosze do śmieci, policjant koło braci 
Jabłkowskich od czasu do czasu za. 
czyna już „kiwać rękoma" normułąc 
ruch kołowy. Aż się serce wilnianina 
raduje na myśl, że i Wilno już ma 
jaki taki ruch ullczny. 

Podobno mają być ustawiene na 
przystankach autobusowych słupy ze 
znakami świeilnemi. Daskonale, do- 
skonale! Ale co Wilno, to Wilno.Czy 
kto kiedy słyszał tu o takim nonsen- 
sie, jak chodzenie po prawej stronie 
chodnika? Czy to komu przyszło do 
głowy? Idzie sobie taki pan z dość 
okazałą tuszą, dajmy na to chodni- 
kiem wzdłuż letniego ogrodu Sztrala 
przy ul. Mickiewicza. Tłok, ścisk, po- 
trącanie się. Spokojny obywatel Wil. 
na zniesie wszystkie przeciwności lo- 
su i przecierpi niezliczone szturchań- 
ce bu «przywykszy», [dzie zaś z re- 
guły prawie zawsze lswą stroną chod- 
nika. Jak baran wrzyna się w um į 
sam polrącany innych potrąca. Ko: 
mu się śpieszy, może obejść a ponie- 
waż chodnik jest wąski, więc raz po 
raz wykonują przechodnie ekwilibrys- 
tyczne skoki przez rynsztok na jez- 
dnię i truchcikiem omijają «lewice- 
wych» (znaczy idących lewą stroną chodnika). Żeby tak zapłacił jeden i 
drugi «lewicowiec> parę złotóweczek 
„šztrafu“, to możeby Odrazu na «pra- 
wicę» przeszedł. Poczekajmy, może i 
do tej doskonałości dojdziemy. 

TEATR I MUZYKA, 
— Reduta ną Pohulance, Dziś o g 20-ej sztuka w 3-ch aktach And - 

kiego p: akos, ma 
— <OQkno» na rzecz <VI go Tygodnia Akademikas. W niedzielę salę 13 listo= pada r: b. odbędzie się w teatrze Reduta na rzecz Vlgo Tygodnia Akademika przedsta- wienie sztuki Rybickiego p. t. «Okno»: Zwa- 

Anko we = aw, że publiczność wi- eńska tłumnie pośpieszy na po “ dowisko. rak A 
— Reduta na Pohulance, Jutro o godz. 

5 m. 15 po poł. wystąpi z własnym recita. 
lem torteplanowym Aleksander Borowski, 
pianista o europejskiej sławie, koncertujący: w bieżącym sezonie z wielkiem powodze- niem w Ameryce. W programie Bach, Be« ethoven, Sirjabin, Prokotjew, Liszt i inni. 

Pozostałe bilety są do nabycia w biurze podróży «Orbis» od godz. 9—4 po poł. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Uła- ni Ks. Józefa» — tryskająca polskim humo+ rem krotochwila ze Śpiewami i taficami Ma- zura, dziś grana będzie po raz drugi: Na 

wczorajszej premjerze, przepełniająca widow- 
nię publiczność bawiła się wybornie: | 

— Dzisiejsza popołudniówka dla 
młodzieży szkolnej Dziś o g. 4 m. 30 pp: Kana będzie krotochwila Mazura <Utani Ks, Gzefa> dla uczącej się młodzieży. Ceny spe. 

€jalne, Lai 
— Niedzielne widowiska w Teatrze Polskim. W niedzielę Teatr Polski czynn: będzie trzy razy: й : p. 

grani będą 
o g. 3-ej pp. (punktualnie) 

«Ułani Ks. ae ) 
o g. 6ej w. — ostatnia nowość repertu- arowa, niezmiernie wesoła komedją Ż. Ka: 
O SKA słomy»; 

o g. 8 m. 30 w.—«Ułąni RE krotochiwila Mazura: AD RAE 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
— Desperatka. W nocy ną 11 b. m: w 

celu pozbawienia się życia otruła się esencją 
AA 21-letnia Marja Medejsza (Popław- 

Desperatkę dostawiono do szpiialą św: 
Jakóba. Przyczyna usiłowania samobėjstwa— 
nieporozumienia rodzinne. 

— Nie usłuchał okrzyku «stój! Dn: 
11 b. m. w okolicach Porubanku posterunko- 
wy Adam Kondratowicz (Nr 1209) zauważył 
w lesie niezaanego osobnika, który na okrzyk 
<stój» nie zatrzymał się. Posteruhkowy strze- 
lił, raniąc ciężko podejrzanego osobnika: Poszkodowanego pogotowie dostawiło do szpitala ćw. jakóba, gdzie chory zmarł 
s i rez A Е a A, 

о etni adysław Szupejki 
Raduńska 73). ME pelko (i 

- Dalsze dochodzenie w toku: 

SPORT. 
Pogoń—AZS. 2:2. 

Z okazji Święta wczorajszego odbyły 
się na boisku 6 p. p. Leg. zawody piłki noż- 
nej rozegrane pomiędzy drużynami Pogoni 
i AZS, Zawody te zapowiedziane na godz. 
1 po poł. rozpoczęły się z godzinnem opóź- 
nieniem. Po wyjściu drużyn przepowiadano 
AZS, z racji znacznie pełniejszego składu 
wysokocyfrowe zwycięstwo, w trakcie jednak 
gry wyjaśniło się, że siły są conajmniej 
równe. Rozmokłe boisko nie pozwala gra« 
czom rozwiaąć tempa i dopiero po kwadran= 
sie obydwie strony oswajają się z terenem: 
Pierwszą bramkę zdobywa AZS dzieki nie- 
znsjomośi przepisów bramkarza Pogoni. 
Tempo zwiększa się. Pogoń wyrównywuje, a 
następnie zdobywa prowadzenie mając cały 
Czas nieznaczną przewagę. Przed samym 
końcem zawodów Godlewski silnym strza- 
łem wyrównywuje. Pomimo heroicznych 
wysiłków Pawłowskiego i Lachowicza (naj- 
lepiej grających) Pogoni nie udaje się zdo- 
być zwycięskiej bramki. AZS nie wykorzy- 
stuje karnego. Naogół gra dość dobra jak na 
tak niepomyślne warunki terenowe. 

W drużynie AŻS. grał dawno p nie 
widziany na boiskach wileńskich prof. Weys- 
senhoff: : 

% Widzów z ra 
zostało w domu. 

Wyniki pracy Klubu Sportowe- 
go 3 p. sap. 

Seżon letu! w sporcie można już Uwa” 
Żzać za ukończony i obecnie po podsumowa- 
niu wyników zdobytych przez zawodników 
Ki. Sport. 3 p. Sap. możemy podać ostatecz- 
my biłans zmagań w sezonie. 

W dziale iezkoatletycznym zdobyto: Mi- 
strzostwo Okr. Wileńskiego, Pi ono: 1 
zniejsce w mistrzostwie okręgu i £l w mistrz. 
Polski. 

Pierwsze miejsce w zawodach o mi. 
strzostwo DOK. Pierwsze miejsce w mi- 
strzostwie Armji. Pierwsze miejsce w biegu 
na przełaj o mistrzostwo Okręzu i cały sze- 
reg 2 i 3-ch miejsc 

Wioślarka: osady 3 p. Sap. pobiły w 
pa aria e A osady 

4 osi y drugie miejsce ulegając tyl- 
ko T: S. Wisła Warka wa. ; mę 

Hippika: I-sze miejsce w konkursie lek- 
kim i Il-gie w konkursie ciężkim urządza- 
nym przez Wil. Tow. Wyścigów Konnych, 

Same wyniki mówią za siebie. 

URI 5 LS TE S WRO KOGOS COCA 

ZE ŠWIATA, 
— Bakcyle paraliżu dziecięcz- 

go. Pisma amerykańskie donoszą z 
sstonu, €ż ma obradach komisji dla 

badania paraliżu dziecięcego w Bo- 
stonie, znany lekarz i profesor na 
uniwerzytecie Harvard, dr W. L. 
Aycock wygłosił obszerny referat o 
szczególnej tej chorobie, Dr. Aycock 
oświadczył, że bakcyl paraliżu dzie- 
cięcego został znalezieęny i dokładnie 
zbadany, a obecnie nauka medyczaa 
usiłuje wynaleźć odpowiedni środek 
na zwalczanie tej choreby. Głównem 
zadaniem uczonych jest w chwili 
obecaej znalezienie takiego zwierzęcia, 
z którego krwi można by było wye 
tworzyć antytoksia. «Narazie nie uda- 
ło nam się znaleźć takiego  stworze- 
nia, z którego krwi dało by się wye 
tworzyć sorum przeciwko paraliżowi 
dziecięcemu,—oświadczył dr. Aycock. 
Jedynzm zwierzęciem, które reaguje 
ua bacyłe paraliżu dziecięcego jest 
małpa, ale śmiertelność małp jest tak 
wielka, że nie nadają się one do tego 
celu». 

Dr. Aycock przypomina, że przed 
podobnemi trudnościami stanęła wie- 
dza lekarska po znalezieniu bakcyla 
dytłerji, Przez długi czas poszukiwae 
no bezskutecznie zwierzęcia, którego 
krew dostarczyć by mogła serum 
przeciwko tej chorobie i upłynęło 
wiele czasu, zanim stwierdzono, iż 
krew konia posiada odpowiednie - 
własności. 

Bakcylė paraliżu dziecięcego są 
tak małe, że nawet przy pomocy sil- 
nych mikroskopów mie można ich 
dojrzeć. Ich istnienie stwierdzone zo- 
stało jedynie dzięki szybkiemu ich 
rozrostowi. 

Prcfzsor Aycock uważa, że oba- 
wy co do groźnych nasiępstw epide- 
mji paraliżu dziecięcego Są przesą- 
dzone. W Ameryce specjalnie ilość 
ofiar choroby tej jest daleko mniej- 
sza, niż jlość ofiar wypadków samo- 
chodowych. Niektóre dzieci są wobec 
cheroby tej tak odporne, 28 nawet 
po zastrzyknięciu im zarazków, nia 
zapadają na zdrowiu. 

zimnej 
dzia p. 

ogody dużo — 
Cudnik mą. 

SET T IIS KAT NN ORO TE V NTT 

Wizyta Anglików, 
W dniach estatnich bawili w 

Assurance Company" w Londynie, 
oraz Gsorge May— Prezes Wydziału 
Wykonawczego tegoż Towarzystwa. 

że Towarzystwo westycjach — że zaś rezerwy «Pru- 
należy do dential» wzrastają rocznie a 10 do 15 

Należy  patmiętać 
Ubezpieczeń „Prudential 
najpotężniejszych towarzystw ubeze 

żydow- pieczeniowych, którego kapitał zakła- 
«tylko» nowymi rynkami lokaty. Da chwili 

ale która- obecnej Towarzystwo 
to przewyższają ma 14 proc. swych rezerw umieściło w 

dowy wynosi coprawda 
miljon funtów szterilngów, 

Towarzystwo Prudential _ bowiem, 
zrzeszone obecnie z Towarzystwem 
Ubszpieczeń  «<Przezorność» S. A. 

się coraz bardziej intereso- 
ską. Nie od rzeczy tu będzie 

fż Towarzystwo «Pruden- 
tiale, jak każde wielkie towarzystwo 
ubezpieczeń stara się lokować swe 
fundusze rezerwowe w pewnych in- 

miljonów funtów szterlingów, przeto 
Towarzystwo interesuje się bardzo 

«Prudzntial» 

dzień dzisiejszy okrągłą sumę dwu- lokatach poza angielskich — zazna- 

wemi warunkami 

szterlingów. jomienie się: przets z rynkiem pol- 
zas skim — tą bogatą kopalnią dla przed- 

siębiorczych przedsięwzięć, otworzyć 
trokie horyzonty.



KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wiinie z dnia 11 

listopada r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 41—42 zł. 

za 100 klg., owies 41—43, jęczmień browa- 
rowy 42-44, na kaszę 40—41, otręby żytnie 
27—28, pszenne 29—30, słoma żytnia 6—7, 
siano 8 — 9, ziemniaki 9 — 10. Tendencja 
stała. Dowóz z powodu bezdroża słaby. 

Mąka pszenna amerykańska 100—110 gr. 
g za 1 kg,, krajowa gł asp 95—100, II gat. 
(0— 90, žyinia 65 proc, 58—60, 75 proc, 50 — 

52, razowa 38—40, kartoflana 85—95, gry- 
czana 75—85, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proo. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 E 24 1 kig. 

Kasza manna amerykańska 130-150 gr. ża 
1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 95— 
105, | pf p na I | 80—95, 
P —65, miena — 75, jaglana -, = a 

„ Mięso wolowe 250 — 270 gr. za 1 kz, 
cielęce 270—300, baranie 200 — 240 wie« 
Rz 320—350, schab 350-380, boczek 

380, szynka świeżą 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: Słonina krajowa I gat. 400 — 
420, 11 gat. 350—380, smerykańska 430—460, 
szmajec amerzkański | gat. 450 — 480, Il 
400 — 440, sadło 400 — 420, oiej roślinny 
240—260. 

Nabiał: mieko 45—50 gr. za 1 iitr, Smię- 
tana 220--230, twaróg 120 — 140 га 1 kg., 
ser twarogowy 180 — 200, masło nieso» 
tone 600 — 650, soione 550 — 600, desero' 
we 680—720. 

cebula 40 — 50, marchew 10 — 12, pie- 
truszka 5 — 10 (pęczek), buraki 10 — 12 
brukiew 10-12, ogórki 30—40 gr. za 1 dzie- 
siątek, groch 45 — 60 gr. za 1 kg., 
fasola 50 — 70 gr. za 1 kg., kalafiory 40— 
50 gr, za główkę, kapusta świeża 10—15 za 
1 kg. pomidorv 120—150 grzyby suszone 
15.60 18.00 za i wg. 

Owoce. EJabłka 40--80, gruszki 50 — 
100 śliwki .0—120. 

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
e kostka I gat. 170 — 180, Il gat. 160 

Jaja: 200—220 za 1 dziesiątek, 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 200—250, kaczki żywe 6,00 — 8,00, 
bite 500— młode 3.00—.400, gęsi żywe 
8,00—12,00, bite 7.00—10.00, indyki ży- 
we 15.00—17.00, bite 12.00 — 15.00 zł, 
młode 8.00—12.00 zł. za sztukę, 

Ryby: liny żywe 450 480, śnięte 350-400 
za 1 kg., szczupaki żywe 400—450, śnięte 
300—350, okonie żywe 400—450, śnięte 350 
—380, karasie żywe 300 350, śnięte 200-250, 
karpie żywe 350-400, śnięte 250-280, leszcze 

żywe 450-480, Śmięte 380-400, sielawa 280— 
0, wąsacze żywe 400—450, snięte 300—380, 

sandacze (brak), sumy (brak), miętuzy 
(brak), jazie żywe 450—480, śnięte — 
“49& J (brak) płocie 120—200, drobne 

Len: włókno I gat. 40—50 zł. za pud, Il 
gat. 25—35, siemię lniane 10,50—11,00 zł. za 
pud. Tendencja mocna, na siemię słabszą. 

WOEBERYT KEWEOOEWSOWOPKOW O 

fSpRzadaje książki używane 
Księgarnia W. MIKULSKIEGO 

Wileńska 25. 

  

  

W wielkim wyborze 
ramy gotowe ina obstalunek 

W. BORKOWSKI 
Mickiewicza 5. Filja Ś-to Jafiska 1. 
  

  

Każdy z was, czytelnicy, powinien 
mieć u siebie w domu radjo. 

Bezwzględnie najtańsze NEM 
-———n źródło zakupu. 
radjoaparatów (detektorowych i lłam- 
powych od 1 do 8 miu lamp. wł) 

oraz części składowych 

WSZECH RADJO 
W. R. W. 

Pierwsza Krajowa Fabryka Odbier= 
ników Radjowych Fabryka i Bura: 
Warszawa, ul Jerozolimska 93, 

tel. 205 30. 
Nagrodzona „dypiomem uznania” 

na l-ej wystawie w Krakowie. 
Składy stale zaopatrzone w aparaty, 
głośniki, słuchawki, lampy, akumu- 

Jatory, baterje anod, i t. p. 
UWAGA: pp. wejskowym, urzęd- 
nikom,  mauczycielom i osobom 
odpowiedzialnym dogodne warunki, 

Spłaty 5 - MIESIĘCZNE. 
„Zamówienia uskuteczniamy w ciągu 
24-ch godzin. Na wszelkie zapyta- 
nia listowne i telefoničzne doklad- 

| nie wyszczególniające jaki aparat 
lub część czytelnik pragnie nabyć, 
dajemy miezwłoczną odpowiedź. 

Zapamiętaj adres 
" WSZECH-RADJO 

Warszawa, Al. Jerozolimska 93. 
Tel. 205 30. 

Popieraj przemysł krajowy. 
Na żądanie wysyłamy na prowincję 

monterów.     
  

    

W. MASSON. 

pom śmierci 
— Pan chce teraz złamać pieczęć? 

—zapytała z dziwnem przerażeniem. 
W takim razie muszę pójść z panem, 
bardzo pana preszę o pozwolenie, 
Przecież jestem oskarżona. Mam pra- 

wo być przy tem obecną, — głos jej 

załamał się i zamienił się w histe- 
ryczny krzyk, 

— Niech się pani uspokoi, — 

rzekł uprzejmie Anno. Nie chcemy gi 
bynajmniej odbierać przysługujących 
pani praw. Nie będę łamać  pieczęcj, 
gdyż tylko komisarz policji, który 
nałożył ma prawo je zdjąć, Komisarz 
zaś jest obowiązany czekać na wy» 

nik RRC A aż 

Ike osič, by panna Apcotf po- 

Apo z zewnąirz i gdzie 
się znajdują owe pokoje. 

— Bardzo proszę, rzekła uspoko- 
jona Betty, siadając znów na kanapce 
w niszy. 

— Dziękuję pani, — odrzekł Anno 
i zwrócił się do Anny Apcoff.—ldźmy 
więc. Pani mi opowie wszystko, co 
wie o panu Woberskim, 

— Jest to człowiek bezczelny, — 
zawołała Anna.—Po oskarženiu Betty 
o merderstwo, przyszedł do mnie Z 

    

SŁO w O 

  Po raz pierwszy w Wiiniel Najnowsza produkcja 1927-28 r. Największe, nieśmiertelne arcydzieło 

  

  

Kino- ios* | wszechświatowej sławy myśliciela 4 Niesłychanie emocjonujący 
tar „Helios "Hr, LW TOŁSTOJA 2 „Zmartwy chwstanie” urny miesi podnię 

Ę cenia przy udziale i erunkiem syna wie! arza Hr, 1 A. roli «Кайивту» 
ni, Wileńska 38. sława oki DOLORES DEL RIO, Podczas stansów od g. 6+j orklestća bąłałajck i mandolin 

wykona odpowiednie śpiewy i romanse. Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na początek 
seansów о godz. 4, 6, 8 i 10-ej, 

Kino: 1266 Dziś film 46 dramat w 10 akt. osnuty na tie 
E Teatr „Polonja z życia chińskiego „Mandary n Wu życia chińskiego,odtwarza adj GD 

ul. A. Miokiewicza 22, gą 

Miejski Kłnematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Saia Miejska 

(ui. Ostrobramska 5) 

Rejestr KOMUIOGY. 
Do Rejestru Handiowego Sądu Okr. w Wiinie wciąg- 

gnięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

Dział B dodatkowy w dniu 11.X 1927 r. 

49 li B Firma: «Bank Towarzystw Spółdzielczych w 
Warszawie Spółka Akcyjna Oddział w Wilnie» zmienia się 
ma «Bank Towarzystw Spółdzie'czych, Spółka Akcyjna, Oddział 
w Wilnie» Kapitał zakładowy 2,500,000 złotych podzielonych 
na 25,000 akcji, całkowicie wpłacony. Spółką akcyjna działa 

Warzywa: kartofle 12—15 gr, za 1 kg., obecnie na mocy statutu, zatwierdzonego przez Minist+ów 
Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu i opublikowanego w Nr. 218 

«Montora Polskiego» z dn. 21 września 1925 roku, 1957—VI 

w dniu 18-X 1927 r. 

7182 1 A. <Szmukler Pesze> w lwju, pow. Lidzkim, 

sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje 
šciciei Szmukler Pesze, zam. tamże. 

Dziś będzie 
ny film 94 

“& 10.000 narzeczonych 
głównej roli BUSTER KAETON. Orkiestra pod dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego. 

Początek seansów: we wszystkie dnie o godz. 4.ej. Ceny bileiów: parter 60 gr, balkon 30 gr. 

rodziców, którzy muszą wykonać prastare tradycji narodu chińskiego, dochodząc nawet do za 
stwa własnej córki. W rolach tytułowych: mistrz maski «Człowiek o stu maskach» Lon Chaney, 
j Renee Andreo. Upraszamy Sz. Publiczność o przybycie na 15 minut przed początkiem seansów. 
Orkiestra koncertowa pod batutą Mikołaja Salnickiego. Seansy: 4, 5.30, 7, 9.30, 10. 

(7 UŚMIECHÓW SZCZĘŚCIA) 
arcywesoła komedja w 7 aktach. 

W poczekalniach koncerty radjo. 

  

1907r. 

zam. tamże. 

7192 I A. «Berkowicz Abram» w Wołożynie, PI, 
kowy 6, skład apteczny i sklep manufaktury. Firma istnieje od 

Właściciel Berkowicz Abram, zam. tamże. 1975—VI 

7194 I A. «Borowik Weronika» 
Swięciańskim, sprzedaż chleba, bułek 1 artykułów spożywczych. 
Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 

Ryn- 

7193 1 А. «ВогойаКо Aleksander> w Wołożynie, Plac 
Rynkowy 27, sklep spożywczy i. galanterji. 
1926 r. Właścicieł Borodako Aleksander, 
wicze, gm. Wołożyńskiej, 

Firma istnieje od 
zam. wa wsi Kiele- 

1976—VI 

w  Duksztach, pow. 

Borowik Weronika, 
1977—Vį 

7195 1 A. <Czerwiński Józef» w Duksztach, pow. Swię- 
ciańskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Wła- 
ciciel Czerwiński Józef, zam. tamże. 1978—VI. 
  

od 1923 r. Wła- 
1958—VI 

7196 1 A. <Dryświacka Szejna» 
Swlęciaūskim, sklep spożywczy, skór i obuwia. Firma istnieje 
od 1927 roku. Włsścicielka Dryświacka o 

w Duksztach, pow, 

zam. 
790—VI 

tamże, 

     
    

  

Ogłoszenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 

w Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały 
w Wilnie, przy ul. Św. Michalskiej 
Nr. 8 zgodnie z art. 1030 U. P. C. 
obwieszcza, iż w dniu 14 Jistopada 
1927 r. o godz. 10 rano w Wilnie, przy 
ul. Bakszta Nr. 3-a, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Mowszy Trakinera, składa- 
jącego się z umeblowania mieszkania, 
Oszacowanego na sumę zł 730 — na 
zaspokojenie pretensji Ilji Buksztel- 
sklego. 

Nr. 1993 VI. 

POTRZEBNA 
Bryczkę służąca do wszystkie- 

parokonną, sznki wy*go na wyjazd do 
jazdowe pojedyńcze Podbrodzia, wymaga 

zdaine na wieś Oraz ne rekomendacje. 
uprząż krakowską par Zojaszać się: ul. Bia- 
rg w zm łostocka 6 m. 3, 

stanie kupię. Zgłosze- ięd „ 4—6. 
nie w _«<Słowie» pod POZY 7 „RSE 

«Bryczka>. - 

Komornik Sądowy 
(—) A. SITARZ 

    Potrzebni 
zdoini akwizytorzy. 

Okazyjnie Zarobek 200—300 zł. 
sprzedaje się aparat niesięcznie.  Garbar- 

k'nematograliczny ska 5'm. 10 od 5 8 pn. 
B-ca  Pathe pEłDY ——————— 

Znany stroiciel i Adres: 
—19, + 0. fortepjanów 

A. Pacewski przyj 
EKONOM nuje reperacje i odno- 

młody, energiczny wienia _ forlepjanów, 
kawaler, b. obywat:l pianin i ficharmonji i 
złemski z Mińszczyzny jnnych _ muzycznych 
z długoletnią praktyką instrumentów 
rolną, poszukuje na- nł, Portowa Nr 14. 
tychmiast ровайу W 

majątko pod dyspo- yo pra Kucharka 
  

Podań, Tłumaczeń i 

«REKORD», przy ul. 
3 Maja 1 
szybko akuratnie, ceny 

  

KOBIETA LEKARZ 
Dr Janina 

Piotrowicz- 
Jurczenkowa 

ordynator Szpitala 
Sawicz. 

Choroby skórne i we- 
nerycane kobiece. 

Przyjmuje od 4—6 pp' 
Zarzecze 5, m. 2. 

W.Z.P. 38 

BIURO 

Przepisywań 

załatwia 

konkurencyjne. Dla 
biednych bezpłatnie 

SIANO 
1000 pudów sprzedam, 

dowiedzieć się: 
ul. Sierakowskiego 25 
m. 14, g. 3—4 popol: 

  

  

Dr Suszyński 
spec, choroby wene- 

ryczne, niemoc 
płciowa, skórne, 

Przyjmuje: 
ой 9—12 1 4—7, 

ui, Mickiewicza 50) 
Ww.Z P.1 

Dr. Kenigsberg 
chorcby skórne i 

weneryczne. 
Mickiewicza 4, 

g. 9—12 p, 5-8 w. 
W. Z. P. 39, 

DOKTOR 

L'Ginsberg 

    

ODNAJMĘ 
sklep z mieszkaniem 
w pierwszorzędnym 
punkcie lub przyjmę 

wspólnika. 
Adres w <Słowie». 

ntyki! 
Sz. BOŁTUPSKI 

Wileńska 3, tel. 11—18 
Kupno i' sprzedaż 
meble styiowe, bronzy, 
porcelany, obrazy, bi- 
žuterje, srebro, złoto 

i brylanty. 

  

sytilis i skórne. 
Wilno, ui. Wileńską 3, 

telefon 567. 
Przyjmuje od 8 o 1 

    

JEDYNE 
i najtańsze Polskie 
źródło przędzy wełnia- 
nej, bawełnianej i 
jedwabuej poleca do 
robót ręcznych i ma- 
szynowych hurtem i 

detalicznie, 
Ceny fabryczne, 
<E L | T A» 

  

Doktór Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby weneryczne, 

skórne i płciowe 
ul. Mickiewicza 9 

wejście z ul. aia- 

choroby weneryczne, 

iod 4 do 8, 
  

Dział A w dniu 17 X 1927 roku. 

7175 1 A, <Perska Brocha» w Wołożynie, Pl. Rynko- 

wy 15, sklep manufaktury i gat nterji, Firma istnieje od 1927 r. 

Właścicielka Perska Brocha, zam. tamże. 1959—VI 

7176 | A. <Pietraszkiewics Brunon> w Wołmie, pow. 
Wołożyńskim, sklep spożywczy i tytuniowy. Firma istnieje od 

: i Piet icz Brunon, zam. tamże. 1924 r. Właściciel Pietraszkiewi: ь gg "Vi 

7177 1 A. «Rajchlin Bejla» w lwieńcu, pow. Wołożyń- 

skim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1927 r, 

Właścicielka Rajchlin Bejla, zam. tamże. 1961 

7178 | A. <Segalson Lejb> w Wilnie ul. Wielka 48, 
sklep kosmetyczny * PSdńwienM Firma istnieje od 1925 r. Wła- 

ściciel Segalson Lejb, zam. tamże. 1962—VI 

1179 1 A. <Księgarnia Straż—Straż Chana» w Wilnie ul. 
Zawalna 40 was” Firma I a 138 B e 

Straž Chana-Marjasza zam. przy ul. Zawalnej 38. Frol 
jest Straż u bed zam. w Wilnie ul. Zawalna 38. 1963—VI 

7180 1 A.<Roboty budowlane Lewicki Stefan». w Wil- 

nie, ul. Wileńska 10—26, saly budowlane. Firma istnieje od 

1927 r. Właściciel Lewicki Stefan, zam. tamże, 1964—VI 

w dniu 18-X 1927 r. 

7181 I A. <Sroelewicz Abram> w Ignalinie pow. Swię- 
ciańskim, sklep bakalejny, galanterji i wyrobów żelaznych. 
Firma istnieje od 1919 r. Właściciel Sua S zam. 
tamże, 1 

7183 1 A, <Szulkejfer Icek» w Wilnie, ul. Szpitalna 9, 
sklep mąki i kaszy. Firma istnieje od 1925 r. Właściciel Szul- 

kejfer Icek, zam. Nat ul. M. Stefańskiej 21 1966—VI 

7184 | A. <Wołosowa Jocha» w Wilnie, ul. 1 Jatko: 
wa 23, sklep farb olejnych. Firma istnieje od 1923 r. Właściciel 
Wołosowa Jocha, zam. przy ul. Kalwryjskiej 68. 1967—VI 

1185 1 A. <Żebrowski Wiktor> w Wołożynie, Plac 
Rynkowy 12, hurtownia soli. Firma istnieje od 1923 r. Właści- 
ciel Żebrowski Wiktor, zam. tamże. 1968—V1 

w duin 19-X 1927 r. 

7186 | A. «Sklep żelazny J. Alperowicz i J, Szmukler 

S-ka, Sklep wyrobów żelaznych. Siedziba w Wilejce, przy ul. 
Piłsudskiego 25. Firma rozpoczęła działalność od kwietnia 

1923 r. Wspólnicy zam. w Wilejce Józet Alperowiez przy ul. 

Porsiańskiej 1 i Józef Szmukler—przy ut. Krótkiej 10. _ Spółka 
firmowa zawarta na mocy umowy pisemnej z dn. 15 listopada 
1926 roku na czas niecgraniczony. Zarząd należy do obydwuch 

wspólników. Wszelkie zobowiązania, umowy, weksle, Czeki i 
pełnomocnictwa podpisują obaj spólnicy łącznie. Pokwitowania 
zaś z odbioru wszelkiej korespondencji zwyczajnej, poleconej, 
pieniężnej i wartościowej, przekazów pieniężnych i zleceń, 
przesyłek i towarów oraz z kolei wszelkich ładunków, przesy- 
łek I towarów, a także pieniędzy za zaliczenia ma prawo pod- 

7197 1 A. <Elper Gita» w Nowo-Daugleliszkacb, pow. 
Święciańskim, sklep spożywczy. bakalejny i galanterji. Firma 
istnieje od 1926 r. Właściciel Elper Gita, zam. tamże. 

ciafńiskim, sklep kolonjalny i żelaza. 
Właściciel Fejgelson 

1980— VI 

7198 | A. <Fejgelson Rubin» w Duksztach, pow. Swię- 
Firma istnieje od 1927 r. 

1931—VI ubin, zam. tamże. 

  

: 

Anzunaunnaununauau ABAUM 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 

  

į 64 Mickie- W Restauracji Krista wicza 4, 

Kuchnia prowadzona przez znanego $ 
Kuchmistrza Bolesiawa Szymkę. 

Obiad z 3 dań 1 zł. 50 gr. 
Podczas obiadów i kolacji przygrywa ' 

wyborowy kwartet. 

  

ŚNIEGOWCE i KALOSZE 
szwedzkie, ryskie i krajowe poleca 

D.-b.W.Jankowski i $-ka 
WIELKA 42. 

Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. 1. „PAPIER“ S-ka Akc, 
WILAO, ZAWALNA 13, Telefon 501. 

Poleca: Kalendarze ścienne, biurkowe i kieszonkowe na rok 1928 
Ozdoby choinkowe na nadchodzące święta. 

Własna wytwórnla zeszytów, bruljonów i in. wyrobów introliga- 
torskich, Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej 
Fabryki Papieru, Fabryczna sprzedaż wyrobów Chem. Fabr. M, 

Leszczyński i S-ka i innych Fabryk. 

zycje |ub samodzielnie, posmikaje Pobśdy słub Wilno, Wileńska 22. 
deckich 1, przyj. 4—7. 

  

  

    

MEBLE 
sypialnie, stołowe, gabinety, salony 

i sztuki pojedyńcze poleca 

MAGAZYN MEBLI „LEON“ 
Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 
Nr. 13, róg Żórawej 

dogodne. Robota soldna, 

Cenv przvstepne. 

  

  

  

  

pod gwarancją czysty 
pszczelny, tegoroczny, 
kuracyjny pierwszej 
jakości, wysyłam wraz 

  

D. ZELDOWIGZ 
chor. weneryczne, 

  

        
  
    

z blaszanką i opłatą] syfijis, narządów 

e TA 
zł. 13.50 10 ' kg. = 9 Maca 3 me 

warunk 2550, Zo Ph tyiko]  Kobieta-Lekarz 
arun a ь 

Się, Lówensotn | ZGIÓOWICZOWA 
Podwołoczyska KOBIECE, WENF. 
(Małopolska). RYCZNE,NARZĄ- 

DÓW MOCZOW. 
040444 2 od 12 2 i od 4-0 w. 

Przybłąkał się| uiickiewicza24 
mom a pies GwGkina). tei. 271. 

z Adres: Mickiewicza 51 77W. Zdr Nr. 152. 
m, od g. lecz. 

5 Majdaczewski. Dr Hanusowicz 
a NIEZ dr 

TWEGIEL I awicz, choroby 
z W Ę GIEL skórne i weneryczne. 
a GÓRNOSLĄZKI | Leczenie światłem 
R i materjały budow- | Sollux i Lampa Bacha 
в lane w najlepszych ! (sztuczne słońce_ gór: 

gatunkach po ce- | skie). Zamkowa 7 m, 1 
nach Tank ON 

R ZDANOWSKI | Dr POPILSKI 
A. Miclówiem 34 A [a 

a 0. n . 

L Przyjmuje od godz. 10   

do 1 i od 5—7 p.p. 
Sk ep „Okazja* W, Pohuianka B róg 

  

0
0
0
0
0
 REKLAMA ŚWIETLNA 

(flmawze) jest dźwgnią hanalu. 

mir. i więcej, 

ma ulicach i w kino-teatrach. 

Związek artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 
Biu:o czynne od 5—8 godz. G':rbarska 5— 10. 

Realizowanie reklamowych zdjęć filmowych dług. od 20 

Artystyczne wykonanie przezroczy reklamowych, wyświeiłanych 

Wilno, ul. Św. Jańska 8 Zawalnej. W,Z.P. 1. 
Kupno i sprzedaż 

MEBLE, DYWANY, 
ANTYKI, - Lombardo- 
we kwity I rozmaite 
rzeczy. Szacunek rze: choroby skórne, 
czy bezpłatnie. Dla weneryczne i mos 
kupna wymienionych czopłciowe, Elektrote- 
rzeczy wyjeżdzam na rapja, słońce górskie, 

rowincję. Mickiewicza 12, róg 
Zawiadamiać listownie Tatarskiej 9—2 1 5 - 

W. Z P. 43 

    

Doktór Medycyny 
A. CYMBLER 

0
0
%
2
2
4
 

  
  

   

świadectwa  (referen- POSZUKI U 

cje) _ pierwszorzędne, służącej do wszystkie- — 
wymaganie skromne, 20. Posiada rekomen- й : Lekarze-Denty$ci. 
Zgłaszać się tylko po dacje i Świadectwa 
ważnie osobiscie, lub 3 letnie, Wielka 27—14 IL E K 4 R LE SED ES 

Poueńska Nr 28 m. 369 M T Ó | ANNA KSIEL-- , ileńska Nr 28 m. = 

pod Reik M I D į 572657 —, Andrzejkowiczowa 
choroby zębów, piom+ 
bowanie i usuwanie 
ich bez bólu. Porcela- 
nowe, złote piomby 
wkładki. Sztuczne 

zęby, złote koronye 
ickiewicza 4 m.l 

Przyjęcia: | 
od 10—12 i pół i 
a 4 do 7 w. = 
czącym się zniżka, 
W z. Nr 97 

dn, 24 VI 1927 r. 
Lekarz: Dentysta 

L. FRYDMAN 
Zawalna 24 m, 8. 

Przy gabinecie spe- 
cjalne laboratorjam 
zębów sztucznych. 

Przyjmuje od 9 do 
„l od 4 do 7. 

т ее 
Lekarz Dentysta 

R. MOZES 
Wielka 5 m 2, 

В A i 2 
muje od 9.30 do 

"m s od 4 do 7, 
Wydz. Zdr. 374, 

Tekarz Dentysta 

R, Gordonowa 
Zamkowa 20, tel. 10.80 

przyjmuje: 
od g. 10—12 i 5—7. 

W. Zdr. 54, 

AKUSZERKI. 
Akuszerka 

Smialowska 

  

      

W. ы 
rzyjmuje od go. 
ma” Mickiewicza 

46 m. 6. 
W:; Z. P. Nr 63. 

  pisywać każdy ze wspólników samodzielnie, 
  

7187 1 A. <Bakszt Pesla> w Wołożynie, ul. Smorgoń: 
ska 8, sklep spożywczy. Firma istnieje cd 1897 5 Właściciel, 
Bakszt Pesia, zam. tamże. 

      
   
  

  

7188 IA. <Bakszt Rachela» w Wołożynie, ul. Wileńska 2, 
sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1917 roku. 
Właścicielka Bakszt Rachela, zam. przy ul, 

  

1189 LA.<Berger Chaja»w Wołożynie, ui. Wileńska 14, 
alanterji, żelaza i naczyń. Firma istnieje od sklep spożywczy, 

1908 r. Właściciel Berger Chaja, zam, tamże. 
  

w dniu 20:X 1927 r. 

190 I A. <Berman Henia> Wołożynie, Pl Rynkowy 12, 
a Firma istnieje od 1927 r. Właści- 

cieika Berman Henia, zam. przy ul. Browarnej 19. 
sklep spożywczy i galanterji. 

  

7191 I A. <Berman Małka» Wołcżynie, ul. Smorgoń- 
ska 2, sklep spożywczy i galanterji. 
Właściciel Berasz Małka, zam. pizy ul. 

prośbą o pieniądze. 
To mówiąc, Anna wyszła z po» 

koju, w towarzystwie detektywa. 
Jim odprowadził ich do progu i 

zamknął za niemi drzwi. W ciągu o- 
statnich kilku chwii uspokoił się en 
nieco. Niezawodnie celem przyjazdu 
Anno były anonimowe pisma, wszak» 
że gdy wspomniał o nich, twarz je- 
go zmieniła się widocznie, znikrął 
wyraz ebojętny i żartobliwy, który 
miał podczas gdy zadawał inne py- 
tania, w oczach mignął stalowy о- 
eń. š 

Jim wrócił do Betty i wyjął z kie- 
szeni cygarniczkę: 

— Pani pozwoli zapalić? —zapytał. 
Lecz gdy spojrzał ma dziewczynę 
słowa zamarły na jego ustach: Betty 
patrzała nań, a w eczach jej malo- 
wało się tak bezgraniczne  przeraże- 

e i twarz była tak trupio blada, że 
dreszcz zgrozy wstrząsnął Jimem. 

— On wierzy oskarżenie, — szep- 
nęła. 

się, 
Lecz ona nie słuchała jego słów. 
— Tak, on wierzy... jestem tego 

pewna. : 
'і:гцсіеі to ležy w įego obowiąz- 

kach. 
Przysłano ge z Paryża specjalnie 

Nie, — odrzekł Jim, zbliżając 

  

w tym celu, Aby nie stracić reputacji 
dobrego detektywa, musi znaleźć о- 
fiarę, zanim powróci do Paryża. 

Jima ogarnęła pokusa nizdotrzy- 
mania obietnicy i wyjawienia tajemni- 
cy dotyczącej celu przyjazda Anno. 

Wszakże, gdyby opowiedział, to 
obawy Betty straciłyby wszelkie pod 
stawy. Lecz nie mógł tego uczynić, 
musiał milczeć, gdyż tak nakazywał 
jego honor. 

Nie mógł powiedzieć jej nawet, że 
jej sprawa jest tylko parawanem dla 
detektywa. „Będzie więc musiała, 
biedna dziewczyna, jeszcze czas  ja- 
kieś przeżyś w strachu i niepokoju”, 
pomyślał Jim j rzekł, 

— Panno Betty, proszę nie być 
złej myśli/—to mówiąc zdawał sobie 
sprawę, że był to pusty frazes.— 
Obserwowałem p. Auno i słuchałem 
uważnie, co mówił. Pewny jestem, że 
on zgóry już wiedział, co pani mu 
odpowie, wiedział już przecież, że 
Simon Harlow był kołekcjonerem, 
chociaż o tem nikt nie wspominał. 
Stawłał on pytania tylko dla tego by 
przekonywać się o pani niewinności, 
dla tego też Rpróbował panią złapać 
w pułapkę... 
[— Tak,—potwierdziła Betty drżą: 

cym głosem. Wciąż zastawiał na 
muie pułapki. 

— Ale każda odpewiedź pani, 
nawet jej sposób zachowania upew- 
niały go w jego przekonaniu, — za« 
wołał Jim. 

— Czyż przekonywały go? zapy- 
tała Betty. 

— Tak, 
реупу. 

Betty Harlew oparła twarzyczkę 
na jege ramieniu. 

— Dziękuję panu,—wyszeptała— 
Dziękuję panu.—Uśmiechnęła się do 
niego z wdzięcznością. 

— Zapewne jestem zdenerwowana 
i dlatego tak mnie wszystko prze- 
raża. Czuję, że niesprawiedliwie są: 
dzę p. Anno, Ale on wciąż żyje w 
atrJsferze zbrodni i przestępców, 
przyzwyczaił się więc, że ludzie oskarże- 
ni e coś podlegają karze i że ludzie 
ci toną w rezpatzy, jedna więcej 
ofiara nie zatrzyma go na drodze po- 
szukiwań. 

— Sądzę, Betty, że pani jest nie- 
sprawiedliwa względem niego, — zau- 
ważył miękko Jim, 

— Dobrze więc, cofam swoje sło- 
wa,—rzekła odsuwając Się, 

— A jednak więcej ufam i liczę 
na pana, niż na niego,—dodała z u. 
śmiechem, W śmiechu tym zabrzmia- 
ła jakaś nutka kokieterji i serce Jima 
zabiło radośnie, 

jestem tego zupełnie 

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redakter w/z Czesław karwowski Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński,   

— Na szczęście nis potrzebuje 
pani liczyć ani na jednego ani na 
drugiego, zauważył. 

Zaledwie skończył te zdanie, gdy 
do pokoju weszła Anna, tym razem 
sama była. 

Anna była również zgrabna i el 
gancka, jak Betty, jednak różniły się 
zadziwiająco. 

Anna ubrana była od stóp do gło: 
wy białe, tylko kapalusz jej miał zło- 
tawy «cień, który harmonizował z jej 
zlotemi lokami, 

— Gdzież jest p. Anno? —zapyta- 
ła Beity. 

— Spaceruje dekoła domu,—ad- 
rzekła. — Pokazałam mu rozkład de” 
mu i gdzie jest czyj | »kój. Powiedział 

mi, że chce sam przyjrzeć się wszystkie- 
mu i odesłał mię tutaj, 

— Ale pieczęci nie naruszył? —za- 
pytała Betty. 

— Nie—odrzekła Auna.—Wszak- 
że sam powiedział, że niema prawa 

wan a 
—- Tak powiedzia! to,—oschle po- 

wtórzyła Betty. — Ale nie wiem, 5 
mówił to, co chciał. 

— Nie sądzę, by należało się go 
obawiaćl—zauważyła pogodnie Anna. 

Jimowi wydało się dziwnem, iż 
dziewczyna miała ochetę nazwać de- 
tektywa «przemiłym człowiekiem». Wi- 

   
     

          
      
      

           
    

  

docznie uspokoiła się już całkowicie; 
— Prócz tego, — rzekła, siadając 

kolo Betty na kanapie w niszy ekien- 
nej i dowierzająco spoglądając na 
Jima, — możemy teraz b:ė zupełnie 
spokojni e swój los. 

Jim klasnął w ręce. Spojrzenie 
Anny, zwrócone ku niemu z wyrazem 
nadziei i ufności, doprowadziło go 
do rozpaczy tak samo, jak przed 
chwilą podobne spojrzenie Betty. 
Gdyby te dwie młode dziewczyny 
potrzebowały jego ; mocy podczas 
burzy, na tenącym statku, lub na 
szczycie górskiem, albo też w chwili 
gdy fakieś dzikie zwierzę groziłoby 
ich życiu, wówczas wiedziałby, że 
nie zawiedzie ich zaufania, Ale teraz 
rzecz Się miała zupełnie inaczej, na- 
stroiły go one przeziwko detektywo- 
wi i stawiały go w trudną sytuację. 
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— Ależ paniom bezemnie również: | 
nie grozi żadne niebezpieczeństwo — 
zawołał, —A nie jest pani wrogiem 
Ja zaś nie orjęntuję się dostatecznie 
w tych sprawach i brak mi doświad- 
czenia... - 5) 

Umilkł niezadowolony, widząc że 
obie młode dziewczyny patrzą nań. 
niedowierzającyo. 
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